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Besede urednice ob izidu prve številke … 

 

   V Realki zasledujemo kakovost na ravneh predšolskega, osnovnošolskega, 

srednješolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Želimo si, da 

prihaja med nami do prenosa znanja s pomočjo pisane besede, namreč 

verjamemo v povezovanje in v moč tega, kar je zapisano. Že samo ime realka 

nas mnoge spomni na šolo, saj so nekoč bile prve realke srednje šole s 

poudarkom prirodoslovne in tehnične vsebine, naša revija Realka pa je 

postala spletno mesto za vse strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju s 

področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega 

izobraževanja in izobraževanja odraslih, ki si želijo objaviti svoje inovativne 

prispevke s področja dela, ki ga opravljajo. Cenimo ves vaš trud in vemo, da 

je brez sodelovanja v vzgoji in izobraževanju lahko težko.   

   Če samo pogledamo stoletja nazaj, v čas, ki si ga danes težko 

predstavljamo, se je moč pisane besede izkazala v vsej svoji veličini. Razširila 

je močne ideje, ohranjala tradicijo, spomine, reševala življenja in še veliko 

več. Gutenbergova iznajdba tiska s premičnimi kovinskimi črkami je v Evropi 

začela revolucijo tiskanja, saj je njegova metoda služila kot sredstvo za 

pospešitev širjenja pisane besede, kar je pomenilo, da je po vsej Evropi 

tiskanje omogočilo ljudem lažji dostop do znanja, hkrati pa je vse to 

povzročilo veliko željo po znanju. Pismenost po vsej Evropi se je povečala. 

Ta iznajdba je postavila materialno osnovo za sodobno gospodarstvo, ki 

temelji na znanju in širjenju le-tega. Kasneje so Luthrove teze, njegove 

zamisli in misli o reformi začele protestantsko reformacijo, Galileo Galilei je 

z močjo pisane besede razširil kontraverzna opazovanja o vesolju in 

priznanje Vatikana, toliko let kasneje, da ima prav, je udejanjila pisana 

beseda. Leta 1848 je prva široka uporaba telegrafa skupaj s tiskarnami 

privedla do branja javnih časopisov in širokih listov. V današnjem času je 

pisana beseda izjemno bolj dostopna preko interneta, tipkanja in drugih 

platform, kot so družbeni mediji in spletne strani. Še vedno smo pri pisani 

besedi. 

   Besede so pomembne. Strokovnjaki so ugotovili, da se je naša sposobnost 

kompleksnega sklepanja razvila istočasno, ko so ljudje razvili jezik. To je 

zato, ker nam jezik ponuja nekakšno izvorno kodo za napredno razmišljanje. 

Verjetno ste bili sami priča temu pojavu, če ste v življenju že imeli majhne 

otroke in opazovali, kako njihova sposobnost abstraktnega razmišljanja 

raste skupaj s sposobnostjo razumevanja besed. A ste se kdaj vprašali, zakaj 

je pisanje tako močno? Del odgovora se skriva tudi v tem, da samo pisanje 

kodificira govor in tako besede spremeni v predmete zavestnega 

razmišljanja. Torej pisanje nas naredi bolj konkretne in z razmišljanjem o 

zapisanih besedah lahko zapisano bolje ponotranjimo ter razumemo in na 

nek način tudi omogočimo, da vplivajo na naše vedenje. Tudi v to 

verjamemo. 

   Namen in javni interes revije je objavljanje člankov strokovnih delavcev s 

področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, 

srednješolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih – s tega področja 

tudi objavlja različne strokovne vsebine/članke (projekti, delavnice, 

novitete idr.) z namenom, da se predstavijo vsebine dobrih praks z 

omenjenega področja. V razvid medijev je na Ministrstvu za kulturo revija 

Realka vpisana pod zaporedno številko 2465 in izhaja 1-krat do 3-krat na 

mesec, in sicer v digitalni obliki z objavo na spletni strani www.realka.si. 

   Iskrena hvala vsem avtoricam za napisane prve prispevke, saj so tako reviji 

s pisano besedo omogočile, da obstaja. Trudili se bomo, da ostane, združuje 

in napreduje z inovativnimi prispevki, ki bodo naše pedagoško delo dodatno 

obogatili in potrdili naše zavedanje, da je poklic, ki ga opravljamo v vzgoji in 

izobraževanju, prava odločitev za vedoželjne, inovativne, čutne in 

ustvarjalne ljudi.  

 

Jasna Colnerič 

 mag. manag. izobr., prof. slov. 

http://www.realka.si/
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Gozdna pedagogika  
 

ANA AMBROŽIČ, dipl. vzg.  

ana.ambrozic@vrtecribnica.si 

 

Povzetek: V Vrtcu Ribnica smo se z določitvijo prednostne naloge 

odločili za uvajanje elementov gozdne pedagogike. Otrokom smo 

želeli omogočiti učenje o naravi z igro in s pridobivanjem neposrednih 

izkušenj z aktivnim sodelovanjem in raziskovanjem. V teoretičnem 

delu prispevka sem na podlagi strokovne literature predstavila 

gozdno pedagogiko, odprto učno okolje in prednosti učenja v naravi. 

V praktičnem delu sem predstavila  dejavnosti, s katerimi sem 

otrokom naravo približala na atraktiven način in jim omogočala 

izkustveno doživetje. Naravo so otroci doživljali tako v gozdu kot tudi 

v vrtcu. 

  

Ključne besede: gozd, predšolski otrok, odprto učno okolje, 

naravoslovje 

 

Abstract: In the Vrtec Ribnica we decided to introduce elements of 

forest pedagogy by setting a priority. We wanted to enable children 

to learn about nature through play and by gaining direct experience 

through active participation and research. In the theoretical part of 

the paper, based on the professional literature, I presented forest 

pedagogy, open learning environment and the benefits of learning in 

nature. In the practical part, I presented activities that brought 

children closer to nature in an attractive way and provided them with 

an experiential experience. The children experienced nature in the 

forest and in the kindergarten.  

 

Key words: forest, preschool child, open learning environment, 

science 
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UVOD 

Cilj gozdne pedagogike ni samo obisk gozda, ampak naj imajo gozdna 

potepanja predvsem smisel. Tak smisel otroci hitro poiščejo sami, v 

gozdu se dobro počutijo in kmalu se razvije pristna igra. Vloga 

gozdnega pedagoga je pokazati iskreno zanimanje za najdbe, mnenja 

in ideje otrok ter zajeti iskrive trenutke, ob tem pa njihovo zanimanje 

usmeriti in razvijati v dolgotrajno znanje, pri tem pa velja nenapisano 

pravilo, da je v gozdu vsak otrok sposoben učenja. Vzgojitelj mora 

predvsem verjeti, da je to, kar počne, dobro, saj predstavlja veliko 

prednosti za otroke in obenem dodano vrednost, ki bogati kurikul.   

 

Gozdna pedagogika sodi k doživljajski pedagogiki in je veda o vzgoji in 

izobraževanju na temo gozda. Njen cilj je zbližati človeka z naravo, 

njeno glavno načelo pa predstavljajo čutne izkušnje. Gozd moramo 

doživeti s srcem, glavo in rokami, ga začutiti, videti, poslušati, tipati, 

vonjati, marsikaj v njem pa se da tudi okušati. Otrokom moramo 

omogočati, da ob igri doživijo in občutijo z vsemi čutili in na ta način 

v otrocih zbudimo zanimanje, ob tem pa se otroci tudi marsikaj 

naučijo (Turk, 2014, str. 48).  

 

Začetek gozdne pedagogike 

Začetki gozdne pedagogike kot pedagoškega koncepta so se v Evropi 

oblikovali v petdesetih letih prejšnjega stoletja na Švedskem, pod 

imenom Gozdna šola. Nato se je ideja širila na Dansko in v Veliko 

Britanijo, kasneje pa tudi drugod po Evropi, v Nemčijo, Avstrijo in na 

Nizozemsko. Za razliko od ostalih evropskih držav se v Sloveniji 

koncept še ni uveljavil, se pa v zadnjih nekaj letih tudi pri nas kažejo 

premiki v smeri uvajanja odprtega učnega okolja v vzgojo in 

izobraževanje. K uvajanju in promoviranju učenja na prostem je pri 

nas v največji meri prispeval projekt Povabilo v gozd, nato pa je 

nastala tudi Mreža gozdnih vrtcev in šol, katere namen je 

povezovanje in izmenjava izkušenj in primerov dobre prakse 

(Zorman, 2014). 

 

V hitro spreminjajočem in razvijajočem se svetu je vse bolj 

pomembno, da je učenje zasnovano na tak način, da omogoča 

ponotranjenje znanja z neposredno pridobljenimi izkušnjami in ne s 

pomnjenjem in kopičenjem informacij. Zgodnje otroštvo je čas, ko se 

otroci najhitreje učijo, saj so radovedni in zanima jih vse, kar se dogaja 

okoli njih, ter radi raziskujejo. Najučinkovitejšo metodo učenja 

predstavlja igra, ki prispeva k njihovemu socialnemu, čustvenemu, 

duševnemu in telesnemu razvoju. Ko se igra in narava združita, 

otroku ponujata neomejeno, edinstveno in celovito učno okolje, ki 

otroke usmerja k raziskovanju, odkrivanju in učenju z lastno 

aktivnostjo. V tem kontekstu gozdna pedagogika predstavlja nov, 

alternativni pedagoški pristop, pri katerem je najpomembnejše to, da 

je otrok v vlogi raziskovalca, ki se uči v skladu s svojimi interesi in 

radovednostjo, pri tem razvija samozavest, sposobnost opazovanja, 

poveča se njegova motivacija za učenje in spoštovanje do naravnega 

okolja (Ball in Kaya, 2020).  

 

Gozdna pedagogika temelji na konstruktivizmu, saj poudarja aktivno 

vlogo otroka pri pridobivanju razumevanja, ki temelji na notranjih 

miselnih procesih. Pomemben pa je tudi vidik sodelovalnega učenja, 

pri katerem otroke spodbujamo, da medsebojno sodelujejo za 
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doseganje skupnega cilja, kar zagovarja perspektiva socialnega 

konstruktivizma. Pri obeh je pomembno, da vzgojitelj usmerja otoke 

tako, da omogoča kvalitetne medsebojne odnose in sodelovalno 

vzdušje ter s tem pa vpliva na povečanje motivacije. Vzgojitelj pri tem 

ni absolutni nosilec in podajalec znanja, ampak je enakovreden član, 

ki je tudi sam iskalec znanja. V današnjem vzgojno-izobraževalnem 

sistemu prevladuje frontalna oblika poučevanja, ki otrokom ne nudi 

možnosti sodelovanja. Marentič Požarnik meni, da bi morali pri vzgoji 

bolj izkoristiti možnosti, ki jih nudi model, pri katerem otrok uči 

drugega otroka. Na ta način drug od drugega pridobivajo pomembne 

informacije, vzorce mišljenja in strategije reševanja problemov. Iz 

obeh teorij učenja izhaja koncept odprtega učnega okolja, ki otokom 

omogoča, da sodelujejo, skupaj raziskujejo, se dogovarjajo in rešujejo 

probleme (Zorman, 2014). 

 

Težimo k temu, da postane gozd samoumeven del vsakodnevnih 

dejavnosti in ne le ena od mnogoterih možnosti, ki so otrokom le 

občasno na voljo. Z gozdno pedagogiko omogočamo varno in 

sproščeno raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih občutkov in 

potreb ter pravilno odzivanje nanje in to v najbogatejšem učnem 

okolju – v gozdu. To je pomembno zato, ker današnji otroci ne 

preživljajo več časa v naravi in se posledično premalo gibljejo, ne 

poznajo domačega okolja, nimajo razvitih socialnih veščin, niso 

motivirani za delo, so prenasičeni z medijskimi vsebinami, prav tako 

so premalo kreativni in preveč usmerjeno razmišljajo. Vse več je otrok 

z vedenjskimi in čustvenimi težavami, motnjo pozornosti ter s 

primanjkljaji na področjih praktičnih in socialnih veščin. Morda je 

vzrok temu sodoben družinski način življenja in pomanjkanje 

preživljanja časa v naravnih okoljih, omejenost gibanja, zaprtost otrok 

v notranjost prostorov in prepuščenost otrok televiziji, telefonom in 

računalniškim igricam (Györek, 2018). 

 

Györek navaja več raziskav, ki so potrdile pozitivne učinke gozdne 

pedagogike. Ugotovljeno je bilo, da imajo otroci, ki se redno igrajo v 

naravnem okolju, bolje razvite motorične veščine, kar vključuje 

koordinacijo, gibljivost, ravnotežje, prav tako so manj bolni. Gibanje 

je bistvenega pomena za razvoj možganov in kognicije v otroštvu. Ko 

se otroci igrajo v gozdu, je njihova igra bolj raznovrstna in kreativna, 

gozd spodbuja radovednost in domišljijo. Narava blaži negativne 

vplive vsakodnevnih življenjskih stresnih situacij in pomaga pri 

premagovanju le-teh. Raziskave so pokazale, da so se otroci s 

simptomi ADHD bolj sposobni koncentrirati, dokončati naloge in 

slediti navodilom po igranju v naravnih okoljih kot po igranju v zaprtih 

prostorih. Preživljanje časa v naravnem okolju namreč izboljšuje 

kognitivni razvoj otroka in sicer izboljšanjem pozornosti, razmišljanja 

in spretnosti opazovanja. Z rednimi obiski narave otroci postanejo 

bolj samostojni. Dokazano je, da otroci v naravnem okolju 

medsebojno bolj sodelujejo, med njimi je manj nasilja in prepirov, saj 

aktivne in gibalne dejavnosti v naravi omogočajo sproščanje agresije 

na socialno primeren način in izboljšujejo sposobnost samonadzora. 

V naravnih okoljih poteka učenje na multisenzoren način, z vsemi 

čutili; z naraščanjem senzorne percepcije se obenem krepi 

sposobnost opazovanja. Z izkušnjami na prostem in rednim stikom z 

naravo narašča empatija otrok do narave in poznejša skrb za okolje. 
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Otroci, ki se namreč redno igrajo v naravnih okoljih, obdržijo pozitiven 

odnos do narave tudi kot odrasli (Györek, 2018, str. 19–20). 

 

Gozdne živali in njihove sledi 

Pri pedagoškemu delu vedno strmim k temu, da za načrtovanje 

dejavnosti izhajam iz otrok in njihovih interesov. Opazila sem, da 

kadar uporabim idejo, ki se je 

porodila iz otroške 

radovednosti, takrat pri 

otrocih to vzbudi njihovo 

notranjo motivacijo. In tudi 

pri gozdni pedagogiki je bilo 

tako, saj sem za izhodišče 

uporabila izkušnjo, ki se je 

otroku vtisnila v spomin. Pri 
Slika 1: Lisica 

Vir: Stopinje in sledovi divjadi, 2014 

 

jutranjem krogu so otroci v sproščenem vzdušju pripovedovali, kaj se 

jim je zanimivega zgodilo med vikendom. Eden od dečkov nam je 

navdušeno povedal, da je doživel nekaj res neverjetnega; ko se je 

potepal po godu s svojim dedkom, sta v blatu našla sledi (stopinje) 

risa. Otroci so bili zelo začudeni in jih je zanimalo, kako je lahko tako 

prepričan o tem, da so risove, saj je to res nenavadno in odgovoril jim 

je, da je to zagotovo, saj je njegov ata lovec in se zelo dobro spozna 

na prepoznavanje sledi živali. V nadaljevanju sem otroke vodila v 

viharjenju možganov o tem, katere živali prav tako živijo v naših 

gozdovih.  Spregovoril je drug deček, ki nam je razložil, da je pred 

kratkim v gozdu videl žival, ampak ne ve, katera je bila, zato smo ga 

prosili, naj jo opiše. Premišljeval je, a sprva ni našel besed, s katerimi 

bi jo opisal, saj si je ni uspel bolje ogledati, ker je prehitro švignila 

mimo- edino, kar je lahko izrazil je bil vtis, da se je dlaka »sivkasto 

zasvetila na rjavem kožuhu«. Naslednji dan sem v vrtec prinesla  

priročnike  o divjadi in lovske koledarje. Otroci so se zatopili v listanje 

in ogledovanje fotografij, to jih je čisto prevzelo. Takrat je deček žival 

prepoznal in navdušeno vzkliknil: »Bila je lisica!« Vse je zanimalo, 

kakšne stopinje ima lisica in kakšne ris, zato so jih poiskali  v žepni 

knjižici Lovske zveze Slovenije: Stopinje in sledovi divjad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sliki 2 in 3: Izdelava štampiljk in odtisovanje 

Vir: Lasten 

 

Za poustvarjanje sledi živalskih stopinj smo za ustvarjanje z grafično 

likovno tehniko izdelali štampiljke. Izrezali smo jih iz tanke gume, jih  
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prilepili na karton, pobarvali s tempera barvami in jih odtiskovali na 

papir v značilnem vzorcu.                            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Slika 4: Drevesni diagram 

Vir: Lasten 

 

Izdelali smo tudi drevesni diagram, v katerega so otroci razvrstili in 

prilepili fotografije v ustrezno krošnjo; v eno so prilepili živali, ki živijo 

v gozdu, v drugo pa živali, ki ne živijo v gozdu.  

 

Po pogovoru v jutranjemu krogu sem otroke prosila, naj dokončajo 

stavek: »Če bi bil/-a žival, bi bila/-a …«.  S to socialno igro sem jih 

želela spodbuditi, da razmišljajo o svojih značajskih lastnostnih, 

željah, interesih, da sebe doživijo kot edinstveno osebo. Vsak otrok si 

je izbral prav takšno  žival, ki je ustrezala  njegovim značajskim 

značilnostim  oz. temperamentu. Otrok, ki uživa v teku, si je na primer 

izbral geparda, dominanten otrok se je predstavil kot lev, sanjav otrok 

si je izbral domišljijsko žival, samoroga, sramežljivi otroci so izbrali 

plašne živali, kot so srna, zajček, polž.  

 

V kotičku z družabnimi igrami so se radi igrali spomin; par sta 

predstavljali sličica živali in sličica njenih stopinj. V likovnem kotičku 

pa so si ogledovali lovske koledarje in po modelu naslikali izbrano 

žival ob neposrednemu opazovanju fotografije.  

 

Slika 5: Družabna igra Spomin     Slika 6: Slikanje gozdnih živali 
Vir: Lasten                                         Vir: Lasten 

 

Spoznavanje gozda z metodo igre 

Dvakrat tedensko smo obiskovali gozd v bližini vrtca. Izbrali smo 

predel gozda z razgibanim terenom, ki smo ga ob prihodu najprej 

skupaj obhodili in tako določili, kje so meje območja, od katerega se 

ne smejo oddaljiti. Opazila sem, da so otroci z vsakim naslednjim 

bivanjem v gozdu postajali čedalje boljši opazovalci. Pozorno so 

preiskovali gozdna tla in me poklicali, naj pridem pogledat vsakič, ko 

so našli kakšno žival (polže, mravlje, gosenice), cvetlico ali gobo. Gozd 
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jim je predstavljal svet, nad katerim so bili očarani; vzpodbudil je 

njihovo domišljijo in jih je napolnil z zanimanjem in navdušenjem. Ker 

se zavedam, kako pomembna je prosta igra, sem jih pri spoznavanju 

z naravnim okoljem pogosto le opazovala, kako so se igrali. Po njihovi 

telesni govorici je bilo vidno, da se počutijo sproščeno, brezskrbno in 

razigrano. Radovednost jih je zabavala, zato strukturiranih igrač niso 

niti malo pogrešali. Pojavila se je domišljijska igra – domišljali so si, da 

se po tem našem gozdičku gotovo potikajo škratki, ki so se skrili pred 

njimi – da bi jih privabili, so jim gradili hišice iz vejic, mahu in storžev. 

Postavili pa so tudi  šotore, v katere so se skrili oni sami, da bi jih lahko 

od tam na skrivaj opazovali. Takšno 

hišico so zgradili tako, da so daljše 

veje prislonili na drevesno deblo iz 

vseh strani in pustili le ozko 

odprtino, skozi katero so zlezli vanjo. 

Kadar je bila veja pretežka, je k 

otroku, ki jo je želel prenesti, takoj 

pristopil  
Slika 7: Grajenje hišice za škrate 

Vir: Lasten 

 

vrstnik in mu pomagal. Do nesoglasij 

med njimi ni prihajalo, saj je bilo 

naravnega materiala za vse dovolj. 

Ves čas so bili aktivni in sodelovalni, vsaka nova ideja je njihovo igro 

še dodatno obogatila. Manjša skupina otrok se je medtem vzporedno 

igrala  na predelu, kjer so bile velike, z mahom obraščene skale. Plezali 

so na njih, prestopali iz ene na drugo ter s tem razvijali ravnotežje in 

koordinacijo.  Tudi druge naravne ovire, npr. podrta drevesa, so 

uporabili za to, da so jih preskakovali, plezali nanje ali se plazili pod 

njimi.  

 

Didaktična igra – Gosenica 

Pogosto pa smo v gozdu izvajali tudi razne didaktične igre za 

usmerjanje pozornosti. Otrokom je bila zelo zanimiva igra Gosenica. 

Pri tej igri so imeli zavezane oči, zaradi česar so morali svoje 

doživljanje prenesti na druge čute, kot so voh, tip in sluh, zato so še 

bolj intenzivno zaznavali okolje. Najprej sem jih razdelila v več 

manjših skupin. Nato so se v vsaki od skupin postavili v kolono, roke 

so položili na ramena svojega predhodnika, da je nastala gosenica. 

Čez oči so si poveznili trak, kapo ali rutko, le prvi otrok v vsaki koloni 

je lahko gledal. Povedala sem jim, da morajo med hojo dobro 

poslušati, vonjati in raziskovati okolje. Vodja vsake skupine je otroke 

usmerjal in vodil po gozdu, jim podajal navodila in se ustavljal na 

zanimivih mestih, da so lahko tipali vejice z iglicami ali listi, debla, 

mah, sneg ipd. Igra je temeljila tudi na zaupanju, saj so morali tisti 

otroci, ki so vodili kolono, poskrbeti za varnost ostalih. S seboj smo 

vzeli tudi liste in voščenke, s katerimi so otroci na deblu naredili 

reliefno risbo oz. frotaž (na desni fotografiji).    
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Sliki 7 in 8: Igranje Gosenice in reliefna risba 

Vir: Lasten 

 

Gozdni strokovnjaki – predstavitev poklicev 

Deček iz skupine je v vrtec prinesel fotografije lovskih trofej svojega 

dedka. Z uporabo IKT (predstavitve s projektorjem) jih je pokazal 

vrstnikom, jim najprej razložil, kaj pomeni, da so živali v zbirki 

nagačene. Predstavil je jelena, srnjaka, medveda, ruševca, kragulja, 

fazana, hermelina in nam dal za poslušati, kako zveni, ko piha v 

naravni rog za klicanje jelenov, kar je otroke zelo zabavalo in so se ob 

tem glasno smejali. Deček je izpostavil, da se lov na živali morda komu 

zdi krut, vendar imajo lovci pomembno vlogo pri vzdrževanju 

naravnega ravnovesja med vrstami in številom prostoživečih živali; če 

je divjadi ene vrste preveč, imajo lovci dovoljenje za odstrel, s tem pa 

zaščitijo druge živali, ki bi bile sicer ogrožene. 

 

Za utrjevanje pridobljenega znanja sem izdelala didaktično igro, 

Tombolo, pri kateri je imel vsak otrok svojo kartico z devetimi 

fotografijami. Otrok, ki je igro vodil, je iz vrečke izžrebal sličico in 

poimenoval žival. Tisti otroci, ki so imeli na svoji kartici fotografijo te 

živali, so jo prekrili s kamnom. 

Kdor je prvi prekril vsa polja, je 

postal zmagovalec igre.     

 

 

 

 

 
Slika 9: Didaktična igra Tombola 

Vir: Lasten 

 

Oče ene od deklic je po poklicu gozdar, zato nam je pripravila 

predstavitev njegovega dela. Povedala je, da z barvnim sprejem 

označi debla dreves, ki jih je potrebno posekati, ker jih je napadel 

lubadar, ker nimajo ustreznih pogojev za rast in propadajo ali pa so 

prizadeta zaradi žleda in močnega vetra. S trajnostnim načrtovanjem 

gospodarjenja z gozdom skrbi za to, da je raba gozda takšna, da bo v 

enakem obsegu dostopen tudi prihodnjim generacijam. V gozdu smo 

si skupaj ogledali pasti za lubadarje in lovsko opazovalnico. 

Pogovarjali pa smo se tudi o načinu, kako lahko tudi mi skrbimo za 

naravo. Ko sem vprašala, kako se v gozdu ne smemo vesti, so otroci 

odgovorili, da se v gozdu ne sme smetiti,  lomiti vej, puliti rastlin, 

uničevati gob, pa tudi, da ne smemo biti preglasni, ker bi s hrupom 

vznemirjali gozdne živali. Nato sem jim razdelila rokavice in skupaj 

smo pobrali vse smeti, ki smo jih našli v našem gozdičku.  
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Slika 10: Opazovalnica 

Vir: Lasten 

Medpodročne povezave 

Sliki 11 in 12: Razvrščanje storžev (odprt/zaprt storž), vzorec abcabc (vejica, list, 

cvetlica) 
Vir: Lasten 

 

V gozdu smo izvajali dejavnosti iz različnih področij kurikuluma. Pri 

matematiki smo šteli, prirejali in razvrščali storže, liste, različne 

plodove ter z njimi delali vzorce.   

 

Pri področju gibanja smo za projekt Mali sonček opravili dva daljša 

gozdna pohoda, pozimi smo se odpravili do Francetove jame, 

spomladi pa še višje; do jase pri Selanu – prehodili smo 170 m višinske 

razlike (3 km vzpona). V gozdu smo izvedli tudi naravno trim stezo, se 

igrali različne igre 

lovljenja in razne 

gibalno-rajalne igre. 

 
Sliki 13 in 14: Gozdna pohoda 

Vir: Lasten 

 

Pogosto smo prebirali 

različne pravljice, daleč 

najljubša pa je bila otrokom slikanica Lov na medveda (Rosen, 2015), 

ki smo jo tudi upesnili in jo 

gibalno uprizorili. Skupaj smo 

deklamirali pesmi Moje tace bi 

plesale in Volk obuje nove 

čevlje in ob spremljavi kitare 

peli pesmi: Marmelada, 7 

lisičic in Kam letijo drobne 

ptice? Avtorica vseh naštetih pesmi je Anja Štefan. Otroci so si izmislili 

svojo pravljico, z naslovom Zajčkove gozdne dogodivščine, ki je vse te 
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pesmi povezala v celoto in iz katerih je nastal naš mjuzikal za zaključni 

nastop ob koncu šolskega leta. Na obisk v vrtec smo povabili 

rokodelko, pletarko (babico ene od deklic iz skupine), ki nas je naučila, 

kako se iz leskovih vej splete košarica.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Pletenje košar 

Vir: Lasten 

 

Učenje na daljavo in sodelovanje s starši 

V času zaprtja vrtca je naš vrtec izvajal jutranje varstvo, večina otrok 

in vzgojiteljici smo ostali doma, kar mi je predstavljalo nov izziv: kako 

gozdno pedagogiko posredovati otrokom z metodo učenja na 

daljavo. Preko internetne pošte sem jim poslala pismo z nalogo.  

 

Posvojimo drevo 

Na sprehodu v gozdu poišči kakšno drevo; tako, ki ti je všeč. Zapomni 

si, kje raste, saj se boš k njemu vračal tudi pri naslednjih nalogah. Ko 

boš določil-a drevo, ki ga boš posvojil-a, se stisni k njemu, objemi ga 

in zapri oči. Z rokami se dotikaj njegove skorje. Potrudi se, da ga boš s 

konicami svojih prstov čim bolje spoznal-a. Lahko tudi ovohaš vonj 

njegove skorje. Ne hiti. Ostani ob drevesu dlje časa. Predstavljaj si, 

kako se po drevesu pretakajo sokovi iz korenin v krošnjo in nazaj. Ko 

si svojemu drevesu že tako blizu, ko čutiš, da je tvoje srce tik ob njem, 

se lahko začneš z njim tudi pogovarjati, nič ga ne boš motil. Zašepetaj 

mu kaj prijaznega. Potem pa prisluhni, mogoče ti bo drevo po svoje 

odgovorilo ...  

 

Spoštovani starši! Prosim, da otroka fotografirate, ko se spoznava z 

drevesom, ki ga je posvojil. Fotografijo mi pošljite in zraven napišite, 

kaj morda otrok že ve o temu drevesu: npr. katere vrste je? Je listavec 

ali iglavec? Kakšna je krošnja in kako izgleda lubje? So na vejicah 

popki? Ali že cveti? Morda ve, kakšni bodo njegovi plodovi? Ali se pri 

drevesu nad zemljo vidijo korenine?  Hvala za sodelovanje! 

 

Skoraj vsi otroci in njihovi starši so mi odgovorili, mi poslali fotografijo 

in zraven zapisali otrokove izjave in vtise. Nekaj odzivov:  

»S. je kar nekaj časa izbiral drevo, saj so mu bila všeč vsa drevesa in se ni 

mogel odločiti za enega. Na koncu se je odločil za smreko in rekel, da 

morava vsak dan hoditi do njega, da mu bo povedal, kako je preživel dan.« 

»Pri dejavnosti smo se vsi zelo zabavali in si je vsak od nas izbral svoje drevo, 

tako da bo v opazovanje vključena cela družina.«  

»L. si je zaželela 5 minut miru, da bo lahko sama z drevesom in sta se 

pogovarjala, hodila je okoli njega in ga na koncu tudi iz srca objela in se od 

njega do prihodnjič poslovila.« 

»E. pravi, da lubje praska in da smrdi po vlažnem  mahu. Ima pa lepe okraske 

(bršljan).« 

»S. si je izbrala drevo, smreko iz skupine iglavcev. Ko jo je objela, ji je šepnila, 

da jo ima rada in da jo bo čuvala.« 



10 
 

»D. si je izbrala bukev, ki raste blizu naše hiše, opazila je, da ima zelo gladko 

lubje. Listi še ne rastejo, plod pa bo žir. Super naloga, zanimiva še za starše.« 

 

Ime ptice 

Naslednjo nalogo oz. izziv pa sem jim poslala v obliki zvočnega 

posnetka. Otrokom sem v sporočilu napisala, da sem se na sprehodu 

v gozd spomnila nanje. Ravno takrat se je na drevesu oglašala ptica, 

ki je klicala takole: »Pti-ček, pti-ček, pti-ček! – Le kako se imenuje ta 

ptica?« sem se spraševala. Poslala sem jim zvočno uganko in jih 

prosila, naj s svojimi starši raziščejo, ali lahko ugotovijo vrsto ptice 

glede na zvok njenega oglašanja in jim dala namig, da si lahko pri 

raziskovanju pomagajo s poslušanjem zvočnih posnetkov, ki naj jih 

poiščejo na internetu. Čez en teden sem prejela sporočilo, da se ptica 

imenuje Velika Sinica. Nato smo si ogledali, kako se sinice 

razmnožujejo, se izvalijo iz jajc, rastejo in nato poletijo iz gnezda: 

https://www.youtube.com/watch?v=GyFlZaHyzpg&t=771s.   

 

Ko smo se spet vrnili v vrtec in se skupaj odpravili v gozd, sem bila 

presenečena nad tem, koliko so se otroci naučili. V sproščenem 

pogovoru so drug drugega poučevali o drevesnih vrstah. Vsak od njih  

je poiskal drevo, ki je bilo enake vrste kot njegovo posvojeno drevo in 

prijatelju razložil vse, kar je izvedel o njem, potem pa je tudi ta 

prijatelj naredil enako in tako dalje. Na ta način se je znanje 

pomnožilo in otroci so postali pravi poznavalci, pridobili so znanje 

značilnostih različnih dreves in njegovih plodov, prepoznali so 

smreko, jelko, lipo, bukev, hrast, brezo, sekvojo in divji kostanj. Enako 

je bilo pri raziskovanju o pticah; zanimalo jih je, kako se imenujejo, po 

čem naj jih prepoznajo in na kakšen način se oglašajo različne ptice. 

Ker so vsa njihova vprašanja presegala moje znanje, sem k 

sodelovanju povabila organizacijo DOPPS (Društvo za opazovanje in 

proučevanje ptic Slovenije). Skupaj smo se odpravili na opazovanje 

ptic z daljnogledom, podarili so nam tudi velik plakat s fotografijami 

različnih vrst ptic. 

 

ZAKLJUČEK 

Gozd je otrokom nudil okolje, v katerem so lahko zadovoljevali 

potrebe po prosti igri, iskali izzive in utrjevali občutek povezanosti z 

naravo. Izvajali smo različne senzorne, socialne in gibalne igre. Pri tem 

so se otroci nezavedno učili in pridobivali novo znanje. Bivanje v 

naravnem okolju je spodbudno delovalo na razvoj medsebojne 

interakcije. Odprto učno okolje nam je zagotavljalo veliko priložnosti 

za opazovanje, raziskovanje in iskanje informacij.  Otroci so pridobili 

tudi izkušnje, kako lahko vsak izmed nas prispeva k ohranjanju okolja. 

Pozitivne izkušnje, ki smo jih skupaj doživeli, so zagotovo pustile 

pečat v njihovem odnosu do narave. Gozdna pedagogika je zame 

sprva predstavljala nov izziv, nato pa je presegla vsa moja 

pričakovanja in me še bolj navdušila za uvajanje inovativnih učnih 

pristopov za spoznavanje naravoslovja v naravnem okolju tudi v 

prihodnje. Pomembno je izpostaviti, da otrokom znanje ni bilo 

prinešeno na pladnju, ampak so ga pridobivali z lastnim 

raziskovanjem, bili so soustvarjalci učnega procesa, saj jim je bila 

omogočena aktivna participacija in spodbujala sem jih k temu, da to, 

kar so se naučili, prenesejo tudi na vrstnike po modelu otrok uči 

otroka. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GyFlZaHyzpg&t=771s
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Vloga lutke v vzgoji 
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Povzetek: V predšolskem obdobju je potrebno lutki posvetiti veliko 

pozornosti. Lutka je močna figura, predstavlja živo bitje in ga 

uprizarja. Ima neverjetno izrazno moč. Z njeno pomočjo se otrok lažje 

umiri ter vstopi v čaroben svet pravljic. Otroku olajša komunikacijo 

oz. verbalno izražanje. Lutke izdelujemo skupaj z otroki in s tem 

vplivamo na njegovo kreativnost, domišljijo, sposobnost 

improvizacije. Lutka omogoča tudi neverbalno izražanje, kar je 

pomembno pri otrocih, pri katerih verbalna komunikacija še ni 

razvita. Igra z lutko vpliva na otrokovo pozornost in komunikacijo, je 

pa tudi motivacijsko sredstvo. S svojim humorjem, liričnostjo in 

intimnostjo oživi otroške duše, na tak način se odrasli lažje približamo 

otrokom. V članku sem predstavila, kako pomembna je vloga lutke v 

vzgoji in kako nam lahko pomaga pri našem vzgojno-izobraževalnem 

delu ter kako pozitivno vpliva na otroka, predvsem na njegov čustveni 

ter socialni razvoj.  

 

Ključne besede: otrok, lutka, igra, razvoj, vzgojiteljica 

 

Abstract: In the preschool period we must give a lot of attention to 

the puppet. The puppet is a strong figure, representing a living being 

and staging it. It has incredible expressive power. With its help the 

child calms down more easily and enters the magical world of fairy 

tales. It facilitates the child's communication or verbal expression. 

We make puppets together with children and this influence his 

creativity, imagination, ability to improvise. The puppet also allows 

for nonverbal expression, which is important in children whose verbal 

communication is not yet developed. Playing with a doll affects a 

child's attention and communication but it is also a motivating tool. 

With its humour, lyricism and intimacy it revives children's souls, 

making it easier for adults to get closer to children. In the article I 

presented how important the role of the puppet is in education and 

how it can help us in our educational work and how it has a positive 

effect on the child, especially on his emotional and social 

development. 

 

Key words: child, puppet, play, development, educator 
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UVOD 

Vsaka lutka predstavlja svojo zgodbo, da ta lahko zaživi. Lutka lahko 

uresniči, česar ne more doseči nobena odrasla oseba oz. vzgojitelj. Je 

zelo dobra prijateljica, poslušalka, je najboljša posrednica med 

otrokom in vzgojiteljico, vzbuja radovednost za neznanimi stvarmi, 

krepi samozavest ter samopodobo. Lutka se otroku prilagodi, nikoli 

ne obtožuje, ne graja, je zelo dobra poslušalka. Lutka naj bo vedno na 

dosegu otrok, npr. ob igri, kot tolažilna igrača ali poslušalka. 

Pomembno je, da otrok verjame v moč lutke in se je v skupini 

vsakodnevno poslužuje. Čas, preživet v vrtcu, bo tako postal 

prijetnejši in otrok se bo z veseljem vračal v vrtec. Vzgojitelj igra tukaj 

pomembno vlogo, kot motivator, ki na sproščen način vključuje lutke 

pri vsakodnevnih dejavnostih. Naša dolžnost je, da izrazno moč lutk 

smotrno uporabimo in jih pri tem vodimo, saj jih imajo otroci zelo radi 

(Požar, 2016).  

 

Moč lutke 

Lutka ima čarobno moč prav zaradi tega, kar zna oz. zmore storiti. 

Lutka se pogovarja, se smeji, joče, pripoveduje zgodbo, zna plesati, 

poslušati otroke in njihova doživetja. Kljub temu da lutka govori, je 

njeno najmočnejše komunikacijsko sredstvo neverbalni jezik; lutka 

ogromno sporoča že s samim izgledom. Pomemben je material, iz 

katerega je narejena, barve in oblike, likovnost in tehnologija, njen 

odnos z osebo-igralcem in nenazadnje, način njenega gibanja 

(Majaron, 2017). 

 

Lutka nam natančno, neposredno in poenostavljeno poda sporočilo 

tako, da ga razumemo vsi, med njimi tudi najmlajši otroci, ne glede 

na to, ali je lutka prstna, ročna, na palici, senčna, marioneta, v obliki 

predmetov ali mask. Z lutkami izražamo, kar nam je razumljivo ali 

nerazumljivo. Izraža svoje stališče do sveta in vsega, kar se v njem 

dogaja. Lutkar mora resnično verjeti vanjo, le tako lahko poda iskreno 

sporočilo, kar predstavlja veliko več od izgovorjenega (Majaron, 

2017). Lutka bo oživela in komunikacija z njo bo prepričljiva, če 

vzgojitelj te izrazne možnosti upošteva. Izbiro lutke prilagodimo temi 

in sporočilu, ki ga želimo otrokom posredovati. Lahko izberemo 

kombinacijo različnih lutk, pazimo da vsak izbor izraža določen namen 

(prav tam).  

 

Umetnost – pot do otroka 

Pri različnih vidikih otrokovega razvoja umetnost igra zelo pomembno 

vlogo. Lutka otroku  omogoča nekakšen ščit, da se skrije: bolj 

sramežljiv, plašen otrok izrazi svoja čustva, občutke, najde pogum, da 

spregovori. Lutka pomaga otroku komunicirati veliko bolj sproščeno, 

spontano, izognejo se stresnim odnosom, zlasti z odraslimi. Lutka je 

avtoriteta, ki izbere otroka samega. Otroci so navajeni uporabljati 

lutke v svojem vsakdanjem življenju, pogovori postanejo pogostejši, 

bogati se besedni zaklad. Sposobni so razumeti semiotično-simbolno 

vrednost vizualnih znakov in jezik neverbalne komunikacije, ki je 

pomembna pri prepoznavanju njihovih dejanskih sposobnosti in 
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napredkih na pomembnih razvojnih področjih – spoznanje, socialne 

veščine, občutenje, gibanje in usklajevanje in navsezadnje jezikovno 

izražanje. Majaron E. verjame v čarobno moč lutke v vseh vrstah 

komunikacije z otroki, saj spodbuja njihove talente in njihovo 

ustvarjalnost (Majaron, 2012). 

 

Pomen lutke za razvoj otroka 

Pomen igre je za razvoj otroka, predvsem na čustvenem in socialnem 

področju, izrednega pomena. Preko igre otrok spoznava sebe in svet 

okoli sebe ter dobiva vpogled v različne dogodke in življenjske 

situacije. Pri igri z lutko se otrok prilagodi svojim trenutnim potrebam 

in oblikuje drugačno, namišljeno stvarnost. Sama igra, prispeva tudi k 

razvoju intelektualnih in motoričnim sposobnostih (Ružič in Buzeti, 

2011). Ob igri z lutko se otrok nauči videti sebe kot edinstveno bitje 

in prav lutka mu pri tem pomaga. Otrok se zaradi zamisli in tistega, 

kar počne, dobro počuti. S tem dobi občutek pomembnosti in si krepi 

samozavest. Izgradi pozitivno sliko o sebi in označi sebe kot 

ustvarjalca izrednih kreacij (Ivon, 2010). Igra z lutko je pomembna za 

izoblikovanje otrokove pozitivne samopodobe, za razvoj otrokove 

domišljije, krepitev in oblikovanje socialnih spretnosti ter 

spodbujanja ustvarjalnosti, empatije, pogovora (Osojnik, 2015–

2016). V vrtcu z uporabo lutke ustvarimo kakovostne spodbude pri 

celostnem razvoju otroka, saj otrok lutko sprejme in ji brezpogojno 

zaupa (prav tam). Niso le didaktična igrača, ki povezuje igro z 

učenjem, ampak na več pomembnih področjih, podpirajo otrokov 

razvoj (Sirigatti, 2014). 

 

Govorno-jezikovni razvoj 

Lutkovna igra podpira razvoj jezika in pismenosti. Ko vzgojitelj 

uporablja lutke, zgodbe oživijo, tako da zgodba postane obogatena, 

zabavna učna izkušnja, ki je za otroke še bolj pomembna. Lutke lahko 

govorijo, pojejo, plešejo, se dotikajo, smejijo ali jočejo. Z vzbujanjem 

otrokove pozornosti, krepijo slušne sposobnosti in razvoj besedišča. 

Lutke so tudi dragoceno sredstvo za spodbujanje znanja ustnega 

jezika in zaupanje v javno nastopanje (Earlychildhoodnews, b. d.). S 

spodbujanjem domišljije spodbujajo ustvarjalno igro. Lutke je 

potrebno predati otrokom in jim dovoliti, da pripovedujejo ali 

uporabijo svojo domišljijo, da ustvarijo svojo zgodbo. Lutka je 

pomembna za razmišljanje. Ko otroci uporabljajo lutke za 

pripovedovanje zgodb, pridejo na plan številne kognitivne 

sposobnosti. Zgodbe lahko spremenijo, razmišljajo o različnih koncih, 

dodatnih dogodkih in projicirajo dogodke likov in življenje in v 

prihodnost. Sledi ustvarjanje lastnih zgodb, ki dodatno spodbujajo 

njihovo ustvarjalnost in domišljijo, razvijajo njihove sposobnosti 

reševanja problemov in njihovo sposobnost pripovedovanja (prav 

tam).  
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Lutkovna igra za socialno-emocionalni razvoj 

Na socialno-emocionalnem področju so prednosti lutkovne igre zelo 

pomembne. Čustva, kot so bolečina, strah, veselje, agresija, 

frustracije, sram, tesnoba in težave, kot so bolezen ali smrt v družini 

itd., ki jih otrok morda ne želi deliti, se lahko izrazijo z lutkovno igro. 

»Skozi lutke se otroci počutijo pooblaščene, da govorijo in se 

obnašajo v imenu lika (lutke), ki ga upodabljajo« 

(Earlychildhoodnews, b. d.). Otrokove občutljive občutke in skrbi je 

mogoče uresničiti z lutkami, kar lahko pozornim staršem ali učiteljem 

pomaga bolje razumeti, kaj otroka moti. Včasih se bodo plašni, 

sramežljivi ali nepopustljivi otroci s pomočjo lutke izrazili in izražali 

skozi čustva ali težave, o katerih se težje pogovarjajo ali se z njimi 

ukvarjajo neposredno. Z lutkami naenkrat postane lažje komunicirati. 

To gradi zaupanje (prav tam). Lutkovna igra je zelo pomembna za 

reševanje konfliktov. Poleg tega uporaba lutk vabi k igranju vlog, kjer 

lahko vzgojitelj ali starš z otroki raziščeta vprašanja, kot so reševanje 

konfliktov, empatija, kako se spopasti z agresijo in ustrahovanjem 

drugih, kako biti prijazen in ustrežljiv itd. Obstajajo številna socialna-

vedenjska vprašanja, ki so pomembna za učenje otrok, in so danes 

zaskrbljujoča, kjer je uporaba lutk zelo koristna (prav tam). 

 

Lutkovna igra za razvijanje motoričnih sposobnosti  

Ne glede na to, ali gre za marioneto, ročno ali prstno lutko, učenje 

manipulacije z različnimi deli lutke zahteva fine in v nekaterih 

primerih grobe motorične sposobnosti. Brez dvoma lutke ponujajo 

številne učne priložnosti in zabavo za otroke od najzgodnejše starosti 

do mladostništva. Otrokom izdelava lutk zagotavlja dodatne 

možnosti in ustvarjalnost. Lutke »pomagajo otrokom, da so iznajdljivi 

in umetniški ter omogočajo, da otrokove vizije in navdihi oživijo« 

(Earlychildhoodnews, b. d.). 

 

Uporaba lutke v vzgoji 

V vzgojno-izobraževalnem delu lahko lutke uporabljamo na različne 

načine. Lutka je lahko kot tolažilna igrača ali maskota skupine, ki jo 

lahko vključimo v različne situacije, dejavnosti, dele dnevne  (ob 

prihodu otrok v vrtec, ob gibanju na prostem, umivanju, uspavanju 

ipd.). Z njo lahko spoznavajo različne vsebine kurikuluma. S strani 

vzgojitelja je pomembna motivacija z lutko kot uvod v dejavnost 

(igranje prizora, dialoga, otroke nagovori). Lutka nam popestri 

dejavnosti, je v pomoč pri razumevanju obravnavane teme, nas 

vzpodbuja pri delu. Lutka vpliva na kakovostno komunikacijo v 

skupini. Socialne interakcije med otroki so dvignjene na višjo raven. S 

pomočjo lutke, vzgojitelj lažje razume otroka, otroci pa se čutijo 

sprejeti in razumljeni. Klima v skupini je pozitivna, sproščena in 

prijetna (Korošec, 2015). 

 

Otrok in lutka 

Otroci so ustvarjalni v življenju, če so bili ustvarjalni že tudi v otroštvu. 

Lutka ustvarja veselo vzdušje in naredi svet prijaznejši. Gledališko 

kulturo je potrebno razvijati že v vrtcu. Pomembno je, da postanejo 
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otrokove stalne spremljevalke, ne glede na to, ali so prstne lutke, 

ročne lutke, lutke na palici, senčne lutke, »body puppets« (telesne 

lutke) ali mimične lutke. Lutka ima pomembno izrazno moč. Preko 

lutke otrok prebrede strah, težave, s katerimi se srečuje, se z njo 

poistoveti. Telesno in govorno se ob njej sprosti. S pomočjo lutke se 

otrok nauči novih pesmic, pravilnega govorjenja, izražanja, obnavlja 

pravljice ... Služi kot terapevtsko sredstvo, saj ga lutka spremlja v 

dobrem in slabem ter se z njim veseli. Lutki otroci radi zaupajo svoje 

skrivnosti, tako postane njihova zaveznica in dobra prijateljica. V 

skupini je zato dobro imeti lutko (maskoto), ki je v skupini 

vsakodnevno prisotna. Lutko uporabimo kot uvod v dejavnost, za 

umiritev skupine, pri raznih praznovanjih, dogodkih (Robič A., 2010). 

 

Pri svojem vzgojno izobraževalnem delu uporabljam lutko 

vsakodnevno pri raznih dejavnostih v skupini ali individualnem delu z 

otroki. Ker otrok lutki brezpogojno zaupa in jo sprejme, želim s 

pomočjo lutke na prijeten način ustvariti kakovostne spodbude pri 

celostnem razvoju otroka. Pri delu z lutko je pomembna komunikacija 

»iz oči v oči«. Moj pogled je ves čas usmerjen v lutko in tako tudi 

otroci gledajo lutko in ne nas – s tem postane lutka njihov idol. 

 

Učenje, pogovor z lutko 

V naši skupini v vrtcu imamo maskoto (ročna lutka) – Zajček Rjavček. 

Vsak dan po zajtrku se otroci hitro posedejo in jo z navdušenjem 

pričakujejo. Z njo se vsakodnevno pogovarjamo, prepevamo, se 

gibamo in ustvarjamo. Z njo »potujemo« skozi različna področja 

kurikuluma. Otroke vzpodbuja in jih pohvali. Z njimi sodeluje, 

raziskuje in se odpravi na sprehod v naravo.  Otroci ji zaupajo in se z 

njo zelo radi pogovarjajo. Vključevanje lutke v vzgojni proces prispeva 

k manj stresnemu in bolj humanemu vključevanju. Otrok je veliko bolj 

zainteresiran za sodelovanje, za doseg kurikularnih ciljev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Naša maskota Zajček Rjavček 

Vir: Lasten 

 

Lutka na počitnicah 

Lutka ob petkih (čez vikend) odide z otrokom domov na počitnice. Ob 

vrnitvi v vrtec otrok vsem prisotnim pripoveduje (po želji) o 

nepozabnih doživetjih z lutko. Nekateri priložijo fotografije, risbice in 

s pomočjo staršev opišejo dneve med obiskom lutke. Na ta način 

otroci krepijo svoj odnos s starši (medsebojno sodelovanje), krepijo 
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domišljijo, ustvarjalnost, govorni razvoj. Gradi se tudi odnos in 

sodelovanje med vrtcem in starši. 

 

Priprava lutkovnih prizorov/predstav in izdelava lutk 

Skozi vso leto v svoji skupini izvajam lutkovne predstave, povezane z 

določeno izbrano temo (Razbita Buča, Ježek in Jabolko, Listek 

trepetavček, Repa Velikanka, Babica Zima, Trije metulji, Zlatolaska in 

trije medvedi, Grad gradič idr.). Za izdelavo scene se poslužujem 

predvsem naravnih ter odpadnih materialov (listje, kamni, karton, 

embalaže …). Sceno prilagodim letnemu času primerno in tematike 

zgodbe. Pomagam si z različnimi pripomočki, telovadnimi rekviziti. 

Sami elementi scene so izdelani iz tršega kartona, pobarvana s 

tempera barvami, uporabim tudi različno blago (trava, njiva, gore, 

sneg …). Za igranje predstav uporabljam  različne vrste lutk. Najbolj 

pogosto izbrane lutke so ročne, prstne, ploske, namizne, na palici, 

senčne. Po končanih predstavah se tudi otroci sami preizkusijo v vlogi 

lutkarja. Nekatere lutke pripravim sama, druge izdelujemo skupaj z 

otroki. Otroku damo prosto pot izbire in izdelave lutke, saj tako 

spodbujamo otrokovo ustvarjalnost, kreativnost. Ponudim mu 

različne materiale, katere sam preizkusi, tipa in s tem razvija fino 

motoriko.  Otroci lutki dodajo posamezne elemente (npr. prilepijo, 

narišejo, izrežejo). Otroci, ki lutke izdelajo sami, razvijajo ročne in 

ustvarjalne spretnosti ter gradijo spoštljiv odnos do svojih lutk, 

razvijajo domišljijo, metakognicijo. Pri izdelavi lutk moramo otroku 

dati svobodo, ni pomembno, kako bo sama lutka izgledala. 

Pomembna je vzgojiteljeva senzibilnost. Že preprosta lutka daje 

otroku velik pomen. Otroci uživajo tako pri pripravah kot tudi pri 

izvedbi lutkovne predstave. Otroci se na svoje lutke navežejo. Sem pa 

pri tem ugotovila, da je otrokom veliko lažja spontana komunikacija z 

lutkami kot pa izražanje naučenega besedila, saj se težko hkrati 

osredotočijo na obvladovanje lutke in sam govor. Otroke so zelo 

pritegnile senčne lutke, s katerimi so sami odigrali predstavo, nato pa 

s svojimi rokami ustvarjali razne figure, živali oz. v našem primeru 

lutke. Lutke so natančno izdelane iz tršega papirja na palici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Otroci izdelujejo lutke 

Vir: Lasten 

 

Z otroki smo prav tako ugotovili, da je lahko tudi naše telo lutka. S 

flomastri smo risali obraze na prste, dlani, kolena, komolce in odigrali 

krajše predstave. Otrokom smo dopustili lastno ustvarjati.  
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Sliki 3 in 4: Otroci v vlogi lutkarja (senčne lutke) 

Vir: Lasten 

 

Spontana igra z lutko 

Lutke imajo otroci vsakodnevno na razpolago v kotičku z imenom 

Dom in družina. Na lutke se otroci hitro navežejo, zato radi po njih 

posegajo. Z lutko se pogovarjajo ali tvorijo dialog s prijatelji iz skupine, 

pogosta je simbolna igra. Mlajši in bolj občutljivi otroci imajo lutko 

bolj za tolažbo, kot »ninico«, se z njo pogovarjajo (ob prihodu v vrtec, 

se za lažjo ločitev od staršev, zatečejo k lutkam v lutkovni kotiček). V 

drugih primerih pa se otroci zberejo, tvorijo skupine in se 

medsebojno pogovarjajo z lutkami o vsakodnevnih življenjskih 

situacijah. Pri tem nastanejo zanimive vsakodnevne zgodbe. 

Večinoma so to izmišljene, ustvarjalne in domiselne vsebine.  

 

Pripovedovanje z lutko 

V našem vrtcu izvajam tudi pravljične ure, pri katerih si pomagam z 

lutko. Predvsem pri najmlajših otrocih v jasličnih skupinah je lutka 

zelo pomembna dodana vrednost. V trenutku pritegne njihovo 

pozornost. Lutka s pravljico jih popelje v svet domišljije, fantazije. 

Zazna se pristen, pozitiven odnos med otroci in lutko. Z kreativno 

interpretacijo, ustvarim čaroben svet za otroke. Za lutko izberem lik 

iz pravljice, ki ga poiščem med že izdelanimi lutkami (prstnimi, 

ročnimi lutkami), v primeru da takšne lutke nimam, jo izdelam sama. 

Pri izdelavi pogosto izberem blago iz različnih materialov, polnilo za 

polnjenje sredice – peno, barve za tekstil, volno za lase idr. V 

nekaterih primerih pa izdelam preprosto lutko iz papirja ali 

odpadnega materiala. Uporabim tudi naravni material (veje, cvetlice, 

kostanji, želodi, žir, kamen, koruzo, različna semena), predvsem za 

izdelavo obraza (oči, nos, usta).  

 

Lutkovni krožek  

V našem vrtcu imamo lutkovni krožek, predstave pa so namenjene 

celotnemu vrtcu. Vzgojiteljice se zberemo, načrtujemo, pripravimo 

vse potrebno (izdelamo sceno, lutke), dodamo glasbene elemente in 

nato vsaki skupini posebej odigramo predstavo. Glede na to, da so 

otroci navdušeno in pozitivno sprejeli naše predstave, smo se z njimi 

predstavile tudi v drugih vrtcih. Pri igranju skupnih lutkovnih predstav 

uporabljamo različne lutke, dodamo glasbo, vključimo instrumente, 

pojemo pesmi. Besedilo oz. dolžino predstave prilagodimo starosti 

otrok. Za mlajše odigramo krajše zgodbe, za starejše zgodbo 

razširimo. Nasmeh in zadovoljstvo na obrazu otrok, nam da vedeti, da 

delamo dobro in s tem je naš trud poplačan. 
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Slika 4: Lutkovne predstave v vrtcu 

Vir: Lasten 

 

Z lutko na prijeten način otroke pritegnemo k sodelovanju. Izkazalo 

se je, da ima lutka na otroke pozitiven učinek. Lažje ji sledijo, se z njo 

pogovarjajo, jo poslušajo, tudi sami posežejo po lutki in ji začnejo 

pripovedovati. Nekateri otroci so bolj zadržani, lutko le opazujejo in 

jo radovedno in z zanimanjem gledajo. Ti potrebujejo nekaj časa, da 

se v njo vživijo in jo sprejmejo. Opazila sem, da bolj zadržani otroci 

lažje komunicirajo z lutko kot pa z odraslo osebo. Zadržani otroci z 

lutko tudi lažje spregovorijo o svojih čustvih, pogosteje vzpostavijo 

očesni stik. Otroci hitreje razumejo navodila in jih tudi upoštevajo, če 

jih postavi lutka. Ugotovili smo, da lutka pritegne tudi nemirne otroke 

s kratkotrajno pozornostjo. S pomočjo lutke mi je uspelo, da so se 

otroci dlje časa zadržali pri določeni aktivnosti. Pri samem delu 

opažam, da lutka zelo pomembno vpliva na otrokovo pozornost in 

koncentracijo. Otrok dobi občutek za empatijo, gradi pozitivno 

samopodobo, krepi samozavest ter občutek lastne vrednosti. S 

pomočjo lutke otrok razvija domišljijo in sposobnost improvizacije. 

Lutka je zelo pomembna za čustven razvoj, predvsem nam je v veliko 

pomoč pri prepoznavanju čustev. Je ključna za socializacijo. Izboljšala 

se je komunikacija med otroki, predvsem pa med vzgojiteljico in 

otrokom. Zasledila sem, da se je predvsem pri mlajših otrocih, ki še 

ne govorijo razvila neverbalna komunikacija, izražanje. Lutka 

vzpodbudi govor, jih uči bontona. Otrokom je pomagala premagati 

strahove, sramežljivost. Popeljala jih je v svet fantazije. Z našo lutko 

(maskoto), sem dosegla, da so se otroci lažje pogovarjali in se mi 

izpovedali. Zastavljen cilj – pomagati otroku v stiski, je bil dosežen. 

Lutka je za njih avtoriteta, preko katere lažje prenašamo sporočila. 

Otrokom se tako sporočila bolj vtisnejo v spomin, se lažje izražajo. 

 

ZAKLJUČEK 

Ko opazujemo otroke, lahko večkrat vidimo njihovo pripadnost lutki, 

prijateljsko vez in zaupanje. Vzgojiteljice smo med opazovanjem teh 

pristnih vezi med otrokom in lutko tudi same pridobile zaupanje v 

lutko in odprtost. Lutka nam pomaga pri vsakodnevnih opravilih, 

pogovorih, reševanju raznih konfliktnih situacij ter pri vzpostavljanju 

stikov z otrokom. Če jim navodila posreduje lutka, jo otroci bolj 

upoštevajo. Različne raziskave kažejo, da se premalo zavedamo 

navedenih vrednot lutke. Kljub pozitivnemu odnosu lutke se le-ta 

premalo  uporablja v  vzgoji in izobraževanju, kar kaže na 

pomanjkanje teoretične podlage, prakse in zaupanja. Potrebno je 
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omogočiti bolj sistematično izobraževanje, ki bo poleg pridobivanja 

znanja o lutki omogočilo njeno uporabo. Tako bo lutka metoda dela 

ali sredstvo dela za dosego vzgojnih in izobraževalnih ciljev. Lutka kot 

metoda dela v našem vzgojnem in izobraževalnem učnem procesu še 

ni toliko zastopana, kot bi morala biti. Morali bi ji dati njene 

izobraževalne vrednote in izobraževalne možnosti. Lutkovno 

poučevanje se je izkazalo za močno sredstvo za doseganje boljše 

komunikacije, spontanega izražanja misli, spodbujanje ustvarjalnosti 

in prijetnega vzdušja. Z uporabo lutke v vzgoji in izobraževanju se 

doseže harmonija ustvarjalnosti, misli, občutka in gibanja, ki močno 

prispeva k občutku varnosti v lastnih umetniških in jezikovnih 

stvaritvah. Poleg tega lutka s spodbujanjem skupnosti, izražanjem 

idej in občutkov prispeva k uresničevanju humanističnih vrednot v 

skupini. Zato lutka ni le eno od občasnih sredstev motivacije pri 

poučevanju, ampak je lahko vsakodnevno orodje, ki služi doseganju 

vzgojnih in izobraževalnih ciljev in spodbujanju prijetne atmosfere v 

skupini. 
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Branje je lahko zabavno 
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Povzetek: Branje je kombinacija prepoznavanja črk in povezanja v 

besede. Z branjem se na začetku bralnega obdobja opismenjujemo, 

ob njem izpopolnjujemo in nadgrajujemo svoje bralne strategije, 

širimo svoje miselne procese in znanje. Tako odrasli kot otroci 

beremo, ker nam to omogoča širino znanja, je vir pridobivanja 

informacij, predvsem pa ker nas to veseli, sprošča in nam predstavlja 

zatočišče in drugačen svet, v katerem je vse mogoče. Med seboj se 

zelo razlikujemo: po fizičnih lastnostih, po osebnostnih, pa tudi po 

možnostih prvega stika s knjigo in rokovanja z vso nadaljnjo 

literaturo, kar je predispozicija izgrajevanja želje po branju. Kako 

lahko kot starši in učitelji vplivamo na otrokovo željo po branju? Kako 

je branje lahko zabavno?  V teoretičnem delu so navedeni pozitivni 

vplivi branja na otroka in nekaj predlogov, kako se mu s knjigo lahko 

približamo, v praktičnem delu pa so predstavljeni pogledi otrok na 

branje in kaj bi njih še bolj spodbudilo k branju. Omenjene so 

dejavnosti, ki jih izvajam ali pa jih izvajajo drugi učitelji z večletnimi 

izkušnjami. 

 

Ključne besede: branje, motivacija, bralne strategije, zabava, lastna 

učinkovitost 

 

Abstract: Reading is a combination of letter recognition and 

connecting letters into a word.  At the beginning of the reading period 

we become literate by reading, perfecting and upgrading our reading 

strategies, expanding our thought processes and knowledge. Both 

adults and children read because it allows us a breadth of knowledge, 

is a source of information and above all because it makes us happy, 

relaxes and represents a refuge and a different world in which 

everything is possible. We differ greatly from each other: in physical 

characteristics in personality as well as in the possibilities of first 

contact with the book and handling all further literature, which is a 

predisposition to build a desire to read. How can we as parents and 

teachers influence a child’s desire to read? How can reading be fun? 

The theoretical part lists the positive effects of reading on the child 

and some suggestions on how to approach it with the book, while the 

practical part presents children's views on reading and what would 

encourage them to read even more. The activities that I carry out or 

are carried out by other teachers with many years of experience 

working as a teacher.  

 

Key words: reading, motivation, reading strategies, fun, own 

efficiency  
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UVOD 

Kaj pravzaprav je branje? Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja, 

da pomeni brati »razpoznavati znake za glasove in jih vezati v 

besede«, »dojemati vsebino besedila« ter »razumevati ustaljene, 

dogovorjene znake«. Do tega pridemo skozi obdobja, ki jih različni 

strokovnjaki tudi različno pojmujejo. Beremo vsepovsod: v trgovini, v 

službi, doma … Veliko stopnjo motivacije predstavljajo tudi bralne 

skupnosti, saj tako odrasle kot tudi mlajše bralce prepriča ravno 

mnenje in pozitivna povratna informacija drugega bralca. Eden od 

načinov približevanja ustrezne literature je tudi povezava s šolskim 

knjižničarjem, ki ga povabimo na predstavitev knjižnih novosti. 

Učence lahko po dogovoru s starši ali v okviru interesne dejavnosti 

peljemo na obisk knjižnega sejma, kjer se mu ponudi izbira vseh vrst 

literature ter po možnosti tudi pogovor s pisateljem.  

 

Klasifikacija branja 

Pribac (2015) v svojem diplomskem delu razlaga o bralnih stopnjah 

po Jeanne Chall: branje je klasificirano na več stadijev, ki se začne s 

predbralnim obdobjem in traja od rojstva do 6. leta. To obdobje traja 

najdlje in je tudi podlaga za vse nadaljnje stopnje. Sledi obdobje 

začetnega branja pri 6., 7. letih, kjer se otroci naučijo črk in glasov. 

Razvijajo sposobnost vidnega in slušnega razločevanja. Leto kasneje 

bralec vstopi v fazo tekočega branja – avtomatizacija branja z 

utrjevanjem spretnosti branja. Njegova hitrost branja se izboljšuje. 

Nato nastopi obdobje branja za učenje, med 9. in 14. letom, kjer 

učenci z branjem pridobivajo znanje in informacije, ki ga v 16. in do 

svojega 18. leta praviloma nadgradijo v večstranski pogled na 

prebrano. Kot kritični bralec tu presoja in vrednoti besedilo z več 

zornih kotov. Zadnje obdobje sledi od 18. leta naprej, kjer bralec 

selektivno bere, med tem pa se prepletajo višji miselni procesi. Ob 

tem si sam izdeluje svoj sistem branja. Prehod na to stopnjo ni 

enostaven, saj je odvisen od bralčevih sposobnosti, od količine 

njegovega branja  in motivacije. »V obdobju odraščanja ima branje 

dolgoročne učinke na razvoj mladega bralca. Vpliva na otrokov 

socialni, jezikovni, osebnostni razvoj in na razvoj njegove domišljije. 

Branje literature otroku omogoča uspešnejšo socializacijo in 

vključitev v družbo« (Jamnik v Rejc, 2017). 

 

Branje je zelo pomembno v vseh starostnih obdobjih, saj bralec z njim 

razvija bralne strategije, kot so razvrščanje, primerjanje, reševanje 

problemov, razvijajo rabo svojega maternega jezika, razvijajo spomin. 

Poleg otrokove samoiniciativnosti in lastne želje po zgodnjem stiku z 

barvitimi slikanicami je eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na sam 

proces in kognitivni razvoj zgodnjega predbralnega obdobja otroka 

ter na oblikovanje otrokove pozitivne bralne samopodobe tudi 

socialno okolje. »Večina otrok doživi prvi stik z branjem v družinskem 

okolju« (Vižintin, 2010). V predjezikovni funkciji še ni sposoben 

simbolizacije besed ali predstave o predmetu, ki ga v tistem trenutku 

ne vidi. Starši oziroma skrbniki so tisti, ki otrokom najprej omogočijo 

sprejemanje zvočnosti in ritma preko pesmic, kasneje pa tudi dostop 
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do primernega gradiva, kot na primer plavalne knjižice, zabavne 

senzorične knjige iz tekstila ali pa slikanice s tršimi platnicami in/ali 

zvočnimi učinki. Nekateri otroci pa niso deležni branja knjig v naročju 

in tudi ne pogovora o njih, stika z bralnim gradivom jim primanjkuje 

že od samega začetka. Takim otrokom se lahko kasneje oblikuje 

negativna bralna samopodoba, saj jim branje predstavlja napor. 

Snovi, ki jo stežka preberejo, tudi ne razumejo, ker toliko truda vložijo 

v samo tehniko, ne pa v razumevanje, zaradi morebitnega 

posmehovanja svojih vrstnikov pa se jim želja po branju še zmanjšuje. 

Vsak rad počne tisto, v čemer je dober, ne mara pa početi tistega, v 

čemer je slab, zasmehovan. »Bralne veščine in motivacija za branje so 

vzajemno povezane, se medsebojno pogojujejo in nadgrajujejo, zato 

je tako pomembno, da je otrok poleg urjenja bralne tehnike in 

pogovorov o prebranem vseskozi izpostavljen bralno bogatem okolju 

tako v razredu kot doma« (Margan in Kerin, 2013, str. 2). 

 

Kompetentnost za branje moramo spodbujati, da vplivamo na bralni 

dosežek. Občutek lastne učinkovitosti je premosorazmeren s 

pozitivno povratno informacijo, ki jo otrok lahko dobi od poslušalca 

(učitelj, starš, vrstnik). Bolj je povratna informacija pozitivna, večja je 

pripravljenost za delo. Ta se zmanjša, če je povratna informacija 

negativna in če otrok nekajkrat zaporedoma ni bil uspešen pri svojem 

delu. Zmanjša se tudi pripravljenost za delo in za reševanje nalog. 

Tako starši kot učitelji imamo velik vpliv na otrokovo dojemanje 

samega procesa branja in na njegovo zunanjo motivacijo, pri kateri 

sicer otrok bere zaradi priznanja, ocen in tekmovalnosti. Vendar je 

naš dolgoročni cilj, da postane otrok za branje notranje motiviran, 

radoveden, vedoželjen in zavzet bralec, z razvitimi bralnimi 

strategijami, ki je prepričan, da je branje pomembno. Takemu bralcu 

je knjiga vir užitka in zadovoljstva. Ravno zato smo oboji v veliki meri 

odgovorni za promocijo branja in ga otrokom predstavljati kot nekaj 

pozitivnega in nujnega za življenje. Zakaj? Douglas Adams (v Margan 

in Kerin, 2013, str. 1) odgovarja, da beremo:  

»Ker smo radovedna bitja, ker branje predstavlja užitek in 

svobodo, ker nam nudi znanja in spoznanja, ker brez branja ne 

moremo delati ničesar, ker nas vodi v svet neznanih zgodb in 

znanih odkritij, ker nas povezuje s časi in ljudmi, ker je branje 

razmišljanje in učenje o nas samih, svetu in sploh vsem.« 

 

Branje je »koristno tudi, ker razvija in bogati našo domišljijo, 

razširja naš besedni zaklad, poveča koncentracijo, med branjem se 

izvajajo kompleksne možganske funkcije, kot so pomnjenje, 

domišljanje, sklepanje, povezovanje, itn., ker nas preprosto druži 

in zabava« (Sobočan Sarjaš, 2015, str. 12). »Za učenčevo bralno 

motivacijo je torej zelo pomembno, da ima okrog sebe odrasle, ki 

mu predstavljajo pozitiven model bralca (Rejc, 2017).« Učitelj se 

preko pouka vsakodnevno srečuje z otroki, ki jim branje prestavlja 

veselje, sprostitev, knjiga ali splet pa vir pridobivanja informacij, 

ter z otroki, ki jim branje predstavlja napor in dodatno psihično 

obremenitev. Obe skupini otrok je potrebno obravnavati 
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diferencirano, ločeno, saj vsaka posebej potrebuje različne 

metode dela in drugačno vrsto spodbude glede na njihovo 

predznanje branja.  

 

Kot bralni model lahko učitelj pozitivno deluje na učence le, če je tudi 

sam navdušen bralec. Kako lahko učitelji postanemo pozitiven bralni 

model? To lahko izkazujemo na veliko načinov: s pogostim glasnim 

branjem literature med samim poukom, branje knjige po metodi 

dolgega branja, torej v nadaljevanjih, da učencem spodbudimo 

zanimanje o vsebini in željo po tem, da bi izvedel, kaj se zgodi v zgodbi 

potem. Otroke lahko dodatno motiviramo s povabilom tretje osebe h 

glasnemu branju (babice, starejših učencev), s čimer dobi vpogled v 

različne bralce. Učitelj se lahko na začetku šolskega leta vključuje v 

različne razpisane projekte v povezavi z bralno aktivnostjo in izbere 

tiste, za katere strokovno presodi ustreznost glede na dinamiko 

svojega razreda in stopnjo razvitega bralnega znanja. Bralno 

opismenjevanje in kasneje bralna pismenost je »ena ključnih 

kompetenc formalnega izobraževanja, kar je pomembno orodje za 

uspešno in učinkovito učenje« (Vižintin, 2010).  

 

Izvedba raziskave 

Glede na specifiko dela v šoli in starost otrok je bilo pri raziskovanju 

najbolj smiselno uporabiti metodo pogovora, metodo opazovanja in 

anketo. V vzorec so bili zajeti učenci 1., 2., 3. in 4. razreda, skupno 64 

učencev. V prvem razredu so bili odgovori pridobljeni s pomočjo 

pogovora, zapisovala jih je učiteljica. Učenci 2., 3. in 4. razreda so 

odgovore zapisovali sami. Razdeljena jim je bila kratka anketa, v 

katerem so odgovarjali na vprašanja, ali radi berejo in utemeljili, zakaj 

da oziroma zakaj ne. Dopisali so, kaj bi jih k branju pritegnilo oziroma 

kaj bi jih še bolj.  

 

V 1. razredu brati še ne znajo, jim pa nekaterim berejo starši. Torej, 

bi radi videli, da jim berejo ali da bi znali brati, ker bi se veliko naučili, 

ker je zabavno, ker so jim všeč zgodbice, ker potem lažje zaspijo, ker 

hitreje zaspijo, ker imajo doma knjige in bi se radi naučili brati, ker 

radi poslušajo mamico, ko bere, ker si potem predstavljajo, da je vse 

živo in resnično, ker imajo radi knjige, ker mu je všeč in da potem 

mamici poljubček. Enemu otroku doma ne berejo veliko, vendar si 

želi, da bi mu. Še posebej jih pritegnejo zgodbe o konjih, o naravi, 

vilah, policiji, gasilcih, jamah, robotih, vesoljskih ladjah, avtih, o 

živalih, naravi, uganke, o dinozavrih, Božičku, zmaju, zvezdah, 

princesah. V 2. razredu so vsi učenci odgovorili, da radi berejo, 

negativnih odgovorov ni bilo. Radi berejo, »da bi se naučili male 

tiskane črke, da bi izvedeli, kaj se dogaja po svetu, ker se hočejo 

naučiti hitro brati, ker je knjiga znanje, ker je branje zanimivo, ker 

tako preganja dolgčas, ker jih zanima kaj se zgodi na koncu, ker hoče 

opraviti bralno značko«. Pozna se nižja starost, saj jih zanimajo 

predvsem stripi in pravljice. V 3. razredu je le en učenec odgovoril, da 

mu branje ni všeč. Berejo pa radi, »ker si lahko potem predstavljajo 

dogajanje kot da je resnično, ker je branje pomembno, zanimivo, 
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zabavno, ker mu je knjižni svet všeč, ker je luštno in bi rad izvedel več 

stvari, ker se lahko z branjem kaj nauči, ker v zgodbah najde nove 

besede, ker ga branje sprosti«. Nekateri so podajali vsebinske 

zanimivosti zgodb, všeč so jim zabavne zgodbe in tiste, v katerih 

nastopajo pošasti, samorogi, dogodivščine. V 4. razredu je le en 

učenec zapisal, da branja ne mara, kot razlog pa navedel svoje 

počasno branje. Tu že opazimo vzročno posledično razmerje 

pomanjkanja branja v predbralnem obdobju, tehnike v obdobju 

začetnega branja ni še docela usvojil, zato preveč časa namenja temu 

in ne vsebini knjige. Ostali učenci radi berejo, ker »jih zanima, ker je v 

knjigi tudi nekaj slik, ker ima tudi doma enciklopedije in zanimive 

knjige, ker jih oživijo, da vejo, kaj se dogaja v svetu, zato da potem 

bolje berejo, zaradi zabave, zaradi prijetnega občutka branja v 

družinskem krogu.« 

  

Za spodbujanje želje po branju si na začetku šolskega leta lahko 

izberemo tako interesno dejavnost, ki bo namenjena spodbujanju 

branja. Sama vodim sprostitveno-ustvarjalno interesno dejavnost, 

kjer čas ob deževnih dneh namenimo branju pravljic ali glasbenih 

pravljic. Ker smo celostna bitja, je potrebno tudi branje otrokom 

približati na tak način, da ga izvajamo tako, da ga sprejemamo s čim 

več čutili. Mi zatemnimo prostor, prižgemo svečke in se udobno 

namestimo. Če imamo bralni kotiček, ga lahko uporabimo za ta 

namen. Beremo po metodi dolgega branja, doživeto. Če je skupina 

nemirna, lahko bralec stoji in se med branjem sprehaja po prostoru, 

vključuje kretnje rok. V otroku vzbudimo željo po še. Vključujemo se 

lahko v različne projekte, kot je na primer Nacionalni mesec skupnega 

branja, znotraj katerega je zaživela spletna stran Družinska 

pismenost, ki starše vodi v približevanju pismenosti svojim otrokom. 

Deset minut pred pričetkom pouka namenimo tihemu branju 

poljubnih knjig. Otroci se umirijo, se zatopijo v svet pravljičnih 

junakov. Na tak način je tudi lažje začeti pouk. Vsako leto se 

vključujemo v mednarodni projekt Naša mala knjižnica, znotraj 

katerega dobimo na šolo več knjig, ki so prevedene iz tujih jezikov. 

Udeležujemo se tekmovanja med šolami za najdaljši bralni vlakec. Na 

vidno mesto v učilnici prilepimo lokomotivo, ki ji dodajamo vagone za 

vsako prebrano knjigo. Zmaga šola, ki ima najdaljši bralni vlakec. V 

sklopu tega vsako leto uredimo tudi bralni kotiček, prostor, ki ni 

namenjen igranju, ampak le branju. Gre za delno zagrajen prostor v 

zadnjem delu učilnice, z mehko podlogo in blazinami za udobno 

sedenje med branjem. Po prebrani knjigi lahko izdelamo tudi lutko 

knjižnega junaka in si ga izmenjamo z drugo šolo. Razredi, ki so najbolj 

aktivni, dobijo pismo presenečenja, ki ga napiše pisatelj, dobijo pa 

tudi obisk presenečenja. Ob vseh aktivnostih rešujemo tudi zabavne 

naloge, ki jih dobimo v ustvarjalnikih, ki nam jih pošljejo ustvarjalci 

projekta. Branje lahko razdelimo in imamo sklope: branje za deževne 

dni, branje v naravi, branje za sončne dni. Po izkušnjah učiteljice na 

OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica učenci komaj čakajo deževen dan in 

se kar sami zberejo v bralnem kotičku ter čakajo začetek.  
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Pri nas povabimo knjižničarko za uvod v bralno značko, kjer predstavi 

knjižne novosti, jim prebere odlomek zgodbe, nato pa otroke popelje 

v šolsko knjižnico, kjer jim razloži, kje lahko dobijo knjige, ki jih 

zanimajo. Konec šolskega leta pride še enkrat in z otroki izvede kviz o 

knjigah, kjer učenci tekmujejo v skupinah in odgovarjajo na vprašanja 

o naslovih knjig ali vsebini. To je bila velika motivacija, kjer učenci kar 

niso hoteli izpustit knjig iz rok. Lahko se poslužujemo tudi 

medsebojne izmenjave domačih knjig. Vsak otrok v šolo prinese svojo 

knjigo, ki jo nato za določen čas posodi svojemu sošolcu, on pa dobi 

drugo. Vsako leto se imajo učenci možnost udeležiti knjižnega sejma 

v Cankarjevem domu v Ljubljani.  

 

ZAKLJUČEK 

Povzamemo lahko, da vsi otroci zelo radi vidijo, da jim nekdo bere: 

starši, učiteljica, bratec ali sestrica. Imajo željo, da bi se naučili brati, 

ker jim je branje zanimivo, jih sprosti in bi se radi nekaj novega naučili. 

Želijo brati vsebine, ki jih zanimajo. Želijo se potopiti v svet, v katerem 

nastopajo pravljični junaki, junaki s posebnimi močmi, v svet, kjer ni 

omejitev. Želijo se potopiti v svet, v katerem je vse mogoče. 

Omogočimo jim graditi ta del domišljije, saj lahko postane njihovo 

pribežališče, njihova uteha in njihovo veselje. Zato bi zaključila z 

znano Pavčkovo pesmijo: 

BRANJE 

Brati pomeni početi podvige. 

Brati je možno marsikaj. 

Recimo: grozdje in fige in knjige 

in med brati še kaj. 

Brati je na sploh enostavno. 

Črke hrustaš kot zalogaj. 

Teže pa je, a tudi bolj slavno, 

brati pravilno in hitro nazaj. 

A nazaj se daleč ne pride. 

Pravo branje le dalje in dalje gre 

čez črke in pike, čez vrte in hribe 

v Koromandijo ali še dlje. 

(Tone Pavček) 
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Povzetek: V letu 2020 je 36.110 tujcev prijavilo stalno prebivališče v 

Sloveniji. To je skupna številka, ki pa nam ne pove, koliko od teh 

tujcev je otrok (Statistični urad, 2020). Kot vzgojiteljica predšolskih 

otrok opažam, da je vsako leto v vrtec vključenih čedalje več otrok 

tujcev. Vzgojitelji se moramo otrokom prilagoditi, jih sprejeti takšne, 

kot so, in jih vključiti v vzgojno-izobraževalni sistem. Pri tem moramo 

biti iznajdljivi, da lahko vsem otrokom omogočimo enakopravno 

vključenost v dejavnosti in upoštevati njihove posebnosti. V 

teoretičnem delu bom predstavila, kaj pomeni multikulturna družba, 

kaj pomeni inkluzija in integracija otrok tujcev v vzgojno-izobraževalni 

sistem, na  kratko bom predstavila jezikovno zmožnost 

dvo/večjezičnih otrok, se osredotočila na pomen vzgojiteljeve vloge 

pri sprejetosti in inkluziji otrok tujcev ter predstavila didaktične 

materiale, ki jih lahko uporabimo pri vključevanju in sprejetosti otrok 

tujcev. V empiričnem delu pa bom predstavila lastno izkušnjo 

vključevanja otrok tujcev v prvo starostno skupino in kako sem 

oblikovala didaktični material. 

 

Ključne besede: otrok tujec, multikultura, jezikovna zmožnost 

dvo/večjezični otrok, inkluzija, didaktični material 

 

Abstract: In 2020, 36110 foreigners registered permanent residence 

in Slovenia. This is a total number, but it does not tell us how many 

of these foreigners are children (Statistical Office, 2020). As a 

preschool teacher, I notice that more and more foreign children are 

enrolled in kindergarten every year. Educators need to adapt to 

children, accept them as they are, and include them in the education 

system. In doing so, we must be resourceful so that we can enable all 

children to be equally involved in the activity and to take into account 

their specificities. In the theoretical part I will present what a 

multicultural society means, what is the inclusion and integration of 

foreign children in the educational system, I will briefly present the 

language ability of bilingual/multilingual children, focus on the 

importance of the educator's role in accepting and including foreign 

children which can be used in the inclusion and acceptance of 

children of foreigners. In the empirical part, I will present my own 

experience of including children of foreigners in the first age group 

and how I designed the didactic material. 

 

Key words: foreign child, multiculture, language ability 

bilingual/multilingual child, inclusion, didactic material 
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UVOD 

V 8. členu Konvencija o otrokovih pravicah (str. 823) izpostavi 

»spoštovanje otrokove pravice do ohranjanje lastne identitete, 

vštevši državljanstvo, ime in družinska razmerja«. Avtorji Bele knjige 

izpostavijo človekovo pravico, do pluralne demokracije, strpnosti, 

solidarnosti, pravico do svobode, enakosti posameznika in skupin, 

spoštovanje do drugih, do pluralnih kultur, prijateljstva med narodi in 

rasami. S tem želi doseči nedeskriminiranost do OPP, priseljencev, do 

otrok iz socialno kulturno manj spodbudnih okolij (Krek idr., 2011, str. 

13). Pojem »pravičnosti v izobraževanju« opredeljuje kot »enakost do 

vzgojno-izobraževalnih možnosti, kjer imajo vsi državljani možnost za 

uspeh« (prav tam, str. 14). 

 

Medkulturnost 

S priseljevanjem se naša družba spreminja v multikulturno družbo. Za 

izraz multikulturno lahko najdemo podobne izraze kot državljansko 

vzgojo, inkluzija, multikulturalnost. Medkulturna družba je družba, ki 

živi na istem ozemlju in pozitivno sprejema kulturo drugih družb, jih 

vključuje medse in ohranja enakopraven odnos (Umek, 2010, v  

Strmole, 2015, str. 5), ne glede na pripadnost, način življenja ali 

poreklo (Brander idr., 2006, v Strmole, 2015, str. 2). Umek (2010, v 

Strmole, 2015, str. 9) pa predstavi medkulturno kompetenco kot 

zmožnost predvidevati in razumeti občutke in potrebe drugih. S 

pozornim poslušanjem, z motivacijo, da sogovornika poslušamo in ga 

poskušamo razumeti in z besedno in z nebesedno komunikacijo lahko 

vzpostavijo uspešno komunikacijo.   

 

Inkluzija – integracija 

Inkluzija je pojem, ki jo ga. M. Kavkler (2015) povezuje z vključenostjo 

otrok OPP v redne šole, šola in okolica pa se mora prilagoditi 

posameznemu otroku, da je čim bolj vključen in uspešen. M. Kavkler 

pa ta pojem še razširi na vse otroke, ki so vključeni v vzgojno-

izobraževalni sistem, v želji, da se vsi otroci počutijo dobro in s tem 

pripomorejo v sami uspešnosti otroka kot šole. Poudari, da morajo v 

proces inkluzije biti vključeni vsi pedagogi vzgojnega-izobraževalnega 

sistema in ne samo en učitelj ter tako sodelovati za dobrobit vseh 

otrok. Učitelj, ki bo upošteval posameznika, naj bo inovativen, vendar 

pri tem potrebuje pomoč, podporo in smernice ali je njegovo delo 

uspešno in učinkovito. Pojem integracija pa M. Kavkler razloži kot 

otrokovo prilagajanje na vzgojno-izobraževalne ustanove. Pri tem 

mora otrok dosegati določene ravni, kriterije, da bi ostal vključen v 

redne vzgojno-izobraževalne ustanove. Ko teh ravni, kriterijev otrok 

ne dosega, mora šolanje nadaljevati na prilagojeni vzgojno-

izobraževani ustanovi (prav tam, 2015).  

 

Medkulturna vzgojno-izobraževalna ustanova 

Multikulturnost vzgojno-izobraževalne ustanove se izraža po tem, da 

strokovni delavci enakovredno vključujejo kulturno, jezikovno in 

versko raznolikost in so tovrstne dejavnosti vsakodnevne, kar 
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pripomore k sprejetosti in priznavanju raznolikosti. Otrok pridobi 

zavedanje različnosti med posamezniki in z vrednotenjem enakosti, 

demokracije, prijateljstva in svobode začne razvijati multikulturno 

zavedanje (Novak, Medica idr., 2012, str. 4). Pri multikulturnem 

učenju je treba upoštevati vlogo maternega jezika kot drugega jezika, 

kar pripomore k premagovanju medkulturnih ovir in k 

medkulturnemu spoznavanju. To pripomore k učinkovitemu 

sodelovanju in ustvarjanju ustvarjalnega okolja. Strokovni delavci 

spodbujajo učenje jezika učnega okolja, hkrati pa morajo biti 

seznanjeni z jezikovnim znanjem otroka in to upoštevati pri rabi jezika 

(maternega, slovenskega ali oba) v vzgojno-izobraževalnih dejavnosti 

(Novak, Medica idr., 2012, str. 5). Pomembno vlogo imajo tudi 

vrstniki, ki otrokom priseljencem nudijo medvrstniško interakcijo in 

medsebojno pomoč. Namen vseh strokovnih delavcev v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah je, da otroku priseljencu »zagotovijo 

ustrezne izobraževalne izkušnje, ki ga vodijo tako, da doživlja 

sprejetost, uspeh in zadovoljstvo« (prav tam, str. 6–7). 

 

Dvojezičnost v Kurikulumu 

Kurikulum poudarja vlogo vrtca za razvoj dvojezičnosti, ker so za 

vsebine in didaktična načela za spoznavanje otrok s kulturo narodov 

na določenem področju (Bahovec idr., 2004, str. 8). Tudi cilji in načela 

so naravnani tako, da se čim bolj upošteva posameznikova 

individualnost, da se mu prilagodijo interakcije z ostalimi v skupini, se 

prostorsko prilagodi potrebam otrok in se hkrati posveti sodelovanju 

s starši (prav tam, str. 10–17). Dokument izpostavi vlogo prikritega 

kurikuluma in nas nagovarja, da načrtujemo dejavnosti, ki rahljajo in 

odstranjujejo ovire, kar pomeni, da pri načrtovanju upoštevamo 

skupinske razlike (spol, poreklo), upoštevati različnosti in 

večkulturalizem, ki otroku omogočijo izkušnje in spoznanje o svetu, v 

mislih upoštevati domače okolje otroka in starša (prav tam, str. 20–

21). 

 

Vzgojiteljeva vloga  

Vključevanje otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem 

pripomore k večji delovni vključenosti v okolje, uspešni osebnostni 

rasti in družbeni vključenosti. Z uspešno integracijo želijo pomagati 

pri težavah pri učenju otrok tujcev, zaradi jezikovnega nezadostnega 

znanja, razlik v kulturah in različnosti programov izven šole (Novak, 

Medica idr., 2012, str. 1). Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju 

poudarja, da mora vzgojitelj poznati in razumeti kulturno in socialno 

okolje države otroka, s katerim delajo. Vzgojitelj zaznava, upošteva in 

vnaša elemente družinskega kulturnega okolja otroka v vzgojni 

proces. S tem se skupina poveže ter spozna in spoštuje identiteto 

otroka (korak za korakom). A. Strmole navaja Turenšek (2013), ki 

izpostavi pomembnost vrtca in njegovo vlogo pri spoznavanju 

individualnosti kot nekaj naravnega in pozitivnega. Preko različnih 

dejavnosti spoznavajo sebe in druge, medsebojne razlike in s tem 

omogočijo pozitiven odnos do drugačnosti (2015, str. 2). Vižantin 

(2010, v Strmole 2015, str. 4) se osredotoči na pomembno vlogo 
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vzgojitelja, ki mlade vodi pri pridobivanju in razumevanju vrednote v 

demokratični družbi in jih s svojim zgledom, predanostjo spodbuja k 

pridobivanju in oblikovanju stališč. Učinkovitejša integracija je 

odvisna od znanja slovenščine, ki jo lahko spodbujamo z dejavnostmi, 

ki otroka motivirajo in ga spodbujajo k hitrejšemu in učinkovitejšemu 

jezikovnemu napredku, hkrati pa teh otrok ne bodo izključevala 

(Bahovec idr., 2004, str. 33). 

 

Žibret (2003–2004, po Žnidarič, str. 13) meni, da uspešno vzajemen 

odnos med vzgojiteljico in starši pripomore k uspešnemu vzgojnemu 

sodelovanju. Prodanovič (1981, po Lőrinc, 2020, str. 9) poudari, da s 

pokazanim spoštovanjem do staršev in otrok se s starši bolje 

povežemo in s tem vzpostavimo zaupanje, v nasprotnem primeru se 

lahko starši nezavedno oddaljijo od vzgojno-izobraževalne ustanove 

in nevede negativno vplivajo na optimalen razvoj otroka. Z dobrim 

odnosom, že pri uvajanju otroka v vrtec, pripomoremo k boljšemu 

razvoju otroka (Žnidarič, 2012, po Lőrinc, 2020, str. 10). Vonta doda, 

da k boljšemu odnosu pripomore tudi pristna vzgojiteljeva skrb za 

otroka. S tem občutkom lahko starši še bolj poglobijo zaupanje v 

vzgojno-izobraževalno ustanovo (1998, po Lőrinc, 2020, str. 10). 

Obveščanje staršev o spremembah v domačem okolju (bolezen, 

konflikti, smrt …) pripomore k boljšemu razumevanju otrokovega 

obnašanja v skupini in mu lažje nudijo podporo (Žibert, 2003–2004, 

po Žnidarič, str. 13). Petra Bozovičar (2018, str. 20) poudari, da je za 

uspešno inkluzijo in kakovosten program potreben usposobljen 

strokovni delavec, ki preko profesionalnega razvoja pridobiva novo 

strokovno znanje, znanje vpeljujejo v svoje delo, delo evalvira in se 

pogovarja z ostalimi strokovnimi delavci. Strokovni delavci v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah otrokom predajo znanje vrednotenja, jim 

nudijo pomoč in oporo, jih navajajo na delovne navade in jih 

usmerjajo v samostojnega, odgovornega in avtonomnega 

posameznika. S cilji strpnosti, solidarnosti in medsebojne pomoči 

podpirajo cilje inkluzije in integracije otrok OPP in ostalih otrok 

etničnih in socialnih razlik (Krek, 2011, str. 28). Strokovni delavci z 

različnimi didaktičnimi pristopi otroka nenehno preseneča, ga izziva z 

novimi spoznanji in tako naredi učenje prijetno. Kakovostna pouk in 

učenje sta povezana procesa, za katera je potrebno izobraziti 

strokovne delavce in jih omogočiti pogoje za kakovostno izvajanje 

vzgojno-izobraževalnega procesa (prav tam, str. 30). 

 

Vloga vzgojitelja je v Kurikulu opredeljena kot »odrasli v vrtcu 

delujejo s svojim vedenjem v celoti spodbudno in pomirjujoče, 

vljudnost in spoštovanje v njihovi komunikaciji in vedenju je zgled za 

otroke« (Bahovec idr., str. 22). Vlogo razširi na pozitivno interakcijo z 

otroki, spodbujanje in odzivanje na vprašanja otrok, spodbujanje k 

pogovoru, izražanju mnenj, omeni aktivno poslušanje odraslega, ko 

posluša otroka, podajanje pozitivnih navodil, pomaga pri reševanju 

konfliktov, spodbuja k samostojnosti itn. (prav tam, str. 22). Vse to 

prispeva k pozitivno socialni klimi. Vzgojiteljica otrokom omogoči stik 

s knjižnim jezikom preko pravljic, pesmi, ugank, itn., prav tako pa med 
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opazovanjem prepozna otrokov neverbalni stil komunikacije. Naj se 

odziva s svojimi neverbalnimi odzivi in vzpostavlja komunikacijo, pri 

tem pa mora poznati kulturno-socialno ozadje otroka. Z neotroškim 

govorom, ob uporabi knjig, z otrokovo zmožnostjo, da poslušajo 

odraslega v jezikovni interakciji s spodbujanjem otroka, k 

jezikovnemu izražanju vzgojiteljica spodbuja k jezikovnemu razvijanju 

(prav tam, str. 35–37). S kazalniki KZK lahko vzgojitelj svoje delo, na 

področju inkluzije otrok v skupino, ovrednoti, nadgradi, spremeni in 

prilagodi. Kazalniki poudarijo spoštljiv odnos do družine, vzgojiteljevo 

osebnost, stališča, prepričanja itn. ter njegovo pripravljenost, da 

poišče načine inkluzije in tudi učni prostor pripravi tako, da se lahko 

vsi otroci vključijo (Zgonec, Rožek, 2018, str. 10–16).  

 

Jezikovna zmožnost  

Da ste otrok celostno razvije, je pomembna razvita jezikovna 

zmožnost – tvorjenje besed v različnih situacijah. Jezikovna zmožnost 

ni le sporazumevanje z okoljem, temveč interakcija z igro, 

umetnostjo, mislijo. Otroci se učijo sporočanja izkušenj, čustev, 

naučijo se razumevanja sporočil drugih okoli sebe in spoštljive 

komunikacije. Vzgojitelj z različnimi vzgojnim pristopi, dejavnostmi, 

izkušnjami otrokom predstavi različne govorne položaje in se otroci 

tako naučijo uporabljati različne socialne zvrsti jezika (obisk tržnice, 

gasilcev, trgovine …) (Bahovec idr., 2004, str. 22). Učinkovitejša 

integracija je odvisna od znanja slovenščine, ki jo lahko spodbujamo 

z dejavnostmi, ki otroka motivirajo in ga spodbujajo k hitrejšemu in 

učinkovitejšemu jezikovnemu napredku, hkrati pa teh otrok ne bodo 

izključevala. Za optimalno pomoč se ustvari splošna ocena 

otrokovega predznanja in se otrokom v šoli omogoči dodatno učno 

pomoč poučevanja slovenščine (Krek, 2011, str. 33). 

 

Dvojezičnost  v vrtcu 

Kurikulum poudarja vlogo vrtca za razvoj dvojezičnosti, ker so za 

vsebine in didaktična načela za spoznavanje otrok s kulturo narodov 

na določenem področju (Bahovec, 2004, str. 8). Tudi cilji in načela so 

naravnani tako, da se čim bolj upošteva posameznikova 

individualnost, da se mu prilagodijo interakcije z ostalimi v skupini, se 

prostorsko prilagodi potrebam otrok in se hkrati posveti sodelovanju 

s starši (prav tam, str. 10–17). Knaflič (2010, po Lőrinc, 2020, str. 22) 

opredeljuje dvojezičnost kot raba in obvladovanje dveh jezikov v 

vsakdanjem življenju – maternega in drugega (okoljskega) jezika. 

Dvojezična vzgoja v dvojezičnih vrtcih v Prekmurju se izraža pri 

usvajanju jezika v normalnem okolju, pri katerem v skupini sodelujeta 

vzgojiteljici, ki uveljavljata jezikovni model »ena oseba – en jezik« 

(vsaka vzgojiteljica pri jezičnih interakcijah uporablja svojo 

materinščino (slovenščino ali madžarščino) (Krek, 2011, str. 353). 

 

Vzgojiteljica pozitivno vpliva na razvoj govora pri otrocih, ko upošteva 

njihovo pripravljenost k sodelovanju, dopušča daljši čas za govorno 

interakcijo posameznika, se sama primerno govorno izraža, je 

otrokom zgled z govorom in pri svojem delu oblikuje dejavnosti in 
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strategije za razvoj govora posameznega otroka (Marjanovič Umek, 

2006, v Grbec, 2016, str. 13). Lara Grbec je v svojem diplomskem delu 

(2016) ugotovila, da so vse anketirane vzgojiteljice menja, da 

dvojezični otrok pred vstopom razumljivo govori oba jezika in da se je 

govor hitreje razvijal ob različnih spodbudnih dejavnostih in interakcij 

v vrtcu (prav tam, str. 21–22). Pri tem uporabljajo knjige, pesmi, rime, 

opise, ponavljanje povedanega, preverjanje otrokovega razumevanja 

in uporabo didaktičnih igrač (prav tam, str. 23). 

 

Didaktični material 

Prodanović in Ničković (1974, str. 49 v Mešinovič idr., 2019) menita, 

da so didaktična sredstva osnovna sredstva oz. pripomočki, potrebni 

za pouk, ki jih uporabljajo tako učitelji kot učenci. Tudi Markovac 

(prav tam, 1992) opredeli učna sredstva in pripomočke kot 

najrazličnejši materialni objekti, s katerimi manipulirajo učenci in se 

uporabljajo pri učenju. Z uporabo didaktičnih sredstev je aktivnost 

otrok še večja. Z njihovo uporabo lahko ponazorimo pojme, pravila, 

odnose, kot demonstracijsko sredstvo, pa jih lahko uporabimo pri 

prehodu iz konkretnega na abstraktnost (Dovečar, b. l.). Gornik idr. 

(2008, v Strmole 2015) izpostavi igro kot univerzalni jezik 

sporazumevanja, ki na posameznika deluje sproščeno, kjer se otrok 

odpre in se uči sobivati in razumeti. Igra, kot povezovalni element 

med otroki, združi otroke v skupini, jih spodbuja k udeležbi, 

poslušanju drugega, prilagajanju, jih kreativno spodbuja in krepi 

njihovo samozavest, povečuje otrokovo motivacijo, znanje in 

razmišljanje. S pomočjo igre se otrok razvija na čustvenem, 

socialnem, spoznavnem in zaznavno-gibalnem področju. Odrasli 

opazovalec, lahko preko igre spozna vedenjske in značajske 

značilnosti posameznika, in z različnimi igrami in didaktičnimi sredstvi 

spodbudi motivacijo posameznika (Mićković, b. l.).  

 

Moja izkušnja z otroki priseljencev v predšolskem obdobju 

Kot vzgojiteljica predšolskih otrok se v zadnjih letih srečujem s čedalje 

večjim številom otrok tujcev v vrtcu. Včasih so otoke vpisovali po 

tretjem leti starosti, sedaj pa so vpisani tudi enoletniki. Ker ima v 

letošnjem letu v skupini kar 4 tujejezične otroke, sem se odločila, da 

se udeležim seminarja Jezikovno-socialni integraciji otrok 

priseljencev, izvajalke Jasne Colnerič. Preko seminarja sem osvetlila 

določene stvari in se odločila, da bom bolj aktivno začela vključevati 

jezik in kulturo otrok tujcev v samo skupino. Prav tako, sem preko 

seminarja in prebrane literature prišla do spoznanja, da si moram, 

kljub splošnemu načrtovanju za skupino in vključevanju otrokovih 

posebnosti, načrtovati in spremljati tudi jezikovni razvoj otrok tujcev.  

V lanskem šolskem letu, 2020/2021, sem pričela z delom v prvi 

starostni skupini, kar pomeni uvajanje otrok v vrtec. Z vsakim staršem 

smo opravile individualni razgovor in tako spoznale posebnosti in 

individualne lastnosti vseh otrok. Opisala bom vključevanje dveh 

deklic in dečka v skupino v šolskem letu 2020/2021, ko so bili stari 

eno leto, potem pa bom opisala še vključevanje deklice, ki se je v 

skupino vključila v tem šolskem letu, 2021/2022. 
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Deklica 1 ima latvijsko-slovensko poreklo. Z njo se doma mama in 

polsestra pogovarjata latvijsko, starša med seboj angleško, oče in 

dedek pa slovensko. Na prvi roditeljski sestanek in na uvajanje je 

prišel oče. Kasneje je v vrtec deklico začela voziti mama. Pri njej je bilo 

opaziti, da se trudi govoriti slovensko. Z njo sva komunicirali počasi, 

razločno, če pa kaj ni razumela, pa sva napisali sporočilo, da sta se 

lahko doma pogovorila z očetom. Na uvajanju je bilo opaziti, da je bila 

deklica zmedena, da ni razumela slovenskega jezika. Ker sva vedli, da 

deklica razume angleško, sva z njo začeli komunicirati v angleškem 

jeziku. Takoj  sva opazili, da je postala deklica bolj sproščena, začela 

nama je zaupati in celo pustila nama je, da jo potolaživa. Pokazala je 

svojo osebnost in odprtost do ljudi. Deklica ima rada telesni stik, ki ga 

uporablja za nebesedno komunikacijo (ko je želela kaj od naju, je 

prišla k nama, naju potrepljala po nogi in pokazala, kaj bi rada). V 

prvem letu je deklica uporabljala samo eno vrsto oglašanja, nekakšen 

vrisk. Preko različnih govornih iger, predstav, lutk, slik, aplikatov 

pesmi in preko angleškega komuniciranja je deklica začela uporabljati 

več različnih načinov oglašanja. V letošnjem letu, 2021/2022, pa je 

opaziti že prve besede. Tudi z uporabo latvijskih besed je opaziti pri 

deklici močnejšo motivacijo za sodelovanje pri dejavnostih in večjo 

uporabo pripravljenih aplikatov.  

 

Deklica 2, deklica 3 in deček 1 pa imajo bosansko poreklo. Deklica 2 

in deček 1 sta oba tretja otroka v družini, pri katerih so tudi starejši 

otroci vključeni v vrtec, vendar se doma pogovarjajo bosansko, v 

vrtcu pa se s strokovnim timom pogovarjajo večina slovensko. Deklica 

2 je mirna, zadržana in za stik uporablja nebesedno komunikacijo. Z 

dotikom pride do nas in s tem pridobi pozornost. Tudi pri njej je bila 

opaziti zadržanost, dokler nismo spregovorile nekaj bosanskih besed. 

Vidno se je sprostila, vendar še vedno uporablja neverbalno 

komunikacijo. Deček 1 je bil sproščen tudi ob uporabi slovenskega 

jezika. Zelo rad se pride stisnit in želi pozornosti. Že v lanskem letu je 

deček sodeloval pri dejavnostih, je neverbalno komuniciral, opazili 

sva močno motivacijo po sodelovanju. V letošnjem letu pa je deček 

postal govorno spretnejši in z nama že jezikovno komunicira. 

Uporablja bosanske besede, ki jih ponoviva v slovenščini in s tem 

povečujeva njegovo jezikovno zmožnost. Deklica 3, stara dve in pol 

leti, pa se je v letošnjem letu prvič vključila v vrtec. Ker so se v juniju 

preselili v Slovenijo, v timu z njo komunicirava v bosanskem jeziku 

(kolikor je možno v najinem znanju). Opaziti je, da je to deklica, ki želi 

izrazito imeti takoj vse zase in da so kulturne navade njene družine 

drugačne. Z znanjem, ki sem ga pridobila na seminarju Jasne Colnerič, 

sem pristopila do nje, upoštevala njene jezikovne in kulturne razlike, 

in jo tako sprejela v skupino. Deklica mi je pričela zaupati, vzpostavila 

je sodelovalno igro z otroki, hitro našla stik z deklico 2 in dečkom 1 in 

se tako z nami igrala. Pri hranjenju so se začele opažati večje razlike, 

saj ni želela sedeti na stolu za mizo in ni želela pojesti hrane, kljub 

temu, da je hrano poskusila. V prejšnjih letih sem imela stik z mamo 

iz Bosne, ki mi je povedala, da se okus naše in njihove hrane 

razlikujeta. S tem zavedanjem sva deklico pustili pri miru in bili v njeni 
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bližini. Tudi starša slabo govorita slovensko. Z njima se pogovarjamo 

počasi, uporabljamo besede v bosanščini in uporabljamo zapise na 

listkih.  

 

Didaktični material v skupini 

V skupini sva začeli izdelovati različne aplikate, s katerimi bova 

spodbujali razvoj govora pri vseh otrocih in hkrati urili fino motoriko. 

Besede v določenem jeziku zapisujem z določeno barvo, da otrok 

poveže zapise na aplikatih v neko celoto.  

 Spoznavali smo želve in naredili aplikat, kjer je narisana želva in 

napisani deli telesa. Otroci odpirajo zavihke in tako najdejo 

narisan del telesa in zapis le-tega v slovenskem, bosanskem in 

latvijskem jeziku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˗ Oblikovali smo aplikat z  deklamacijo Želva na kmetiji. Naredili sva 

predlogo, na kateri je napisana deklamacija, narisana želva in 

dodani ježki, na katere otrok pritrjuje slike živali, ki prihajajo do 

želve. Deklamacijo sva malo poenostavili in priredili tako, da lahko 

uporabimo živalske znake otrok (letos za označevanje osebnega 

prostora uporabljamo slike živali). Na kartončkih imamo za vsako 

žival napisano poimenovanje v treh jezikih. Ker so uporabljeni 

njihovi znaki, se oblikuje tudi pripadnost in prepoznavnost v 

skupini. Z otroki, ob aplikatu, ponavljamo deklamacijo, 

oponašamo oglašanje in gibanje živali ter vadimo poimenovanje 

v treh jezikih.  

 

 
                    Slika 3: Aplikat deklamacije Želva na kmetiji 

Vir: Lasten 

 

Slika 5: Aplikat za spoznavanje telesne 
sestave želve 
Vir: Lasten Slika 2: Otroško raziskovanje 

Vir: Lasten 
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 Z otroki bomo preko celega leta spoznavali barve, zato sva 

poimenovanje barv povezali tudi z večjezičnostjo. Barva je 

poimenovana v treh jezikih, poleg pa lahko otroci preko aplikata 

razvrščajo barve.  

 
Slika 4: Aplikat barve – zelena 

Vir: Lasten 

 Tudi na sprehodih uporabljava Google translate in si tako 

pomagava pri prevajanju različnih besed (reka, raca, letalo …). 

 

ZAKLJUČEK 

»Novejši pogledi na usvajanje drugega jezika poudarjajo, da bo 

posameznik šele takrat uspešno usvojil drugi jezik, ko njegova 

temeljna naloga ne bo učenje jezikovnih pravil, temveč razvijanje 

sporazumevalnih zmožnosti o zanimivih temah v drugem jeziku« 

(Barbara Baloh, 2015, str. 38). Preko prebrane literature in lastne 

aktivnosti opažam, da otrokom preko sprejetja njihovih lastnosti in 

njihovih družin omogočiš kvalitetno in uspešno bivanje v vrtcu. Ko 

otroke sprejmeš takšne, kot so in jih vključiš v načrtovanje, omogočiš 

otrokovo osebno rast, zavedanje in spoštovanje lastne kulture, kot 

kulture drugih, omogočiš jim samozavest za vstop v multikulturni 

svet. Veliko je na nas, strokovnih delavcev, da znamo prepoznati 

možnost za cenjenje lastne in tuje kulture in tako obogatiš sebe kot 

otroke, s katerimi sodeluješ. Preko pripravljenih jezikovnih iger, prek 

aplikatov, preko medijev sem opazila tudi motivacijo otrok tujcev za 

še večje sodelovanje pri dejavnostih, saj jim je znano v njihovem 

jeziku in neznano v drugem jeziku. Zaznati je večji govorni razpon kot 

v lanskem šolskem letu in večjo sproščenost v skupini. Vsak otrok 

tujec ima svoj način govornega razvoja, ki mu že sledim in s tem 

omogočim naslednji izziv. Za tuj jezik pa opažam veliko zanimanje tudi 

pri slovensko govorečih otrocih. Ker so bili poleg, ko sem pisala 

besede na aplikate, se je povečala motivacija za tuje besede, ki jih 

ponavljajo ob najini pomoči.  Ko pri načrtnih in spontanih dejavnostih 

uporabim besedo, ki jo določen otrok razume, se njegove očke 

zasvetijo in z zanimanjem strmijo vame. Po tem čutim, da sem na 

pravi poti, da jim pomagam, da se bodo razvili v celostne osebnosti.  
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Povzetek: V članku predstavljam koncept prvega srečanja s tuje 

govorečim otrokom preko didaktično vzgojno-izobraževalnega 

procesa z Montessori fragmenti, kateri se posvečajo celostni 

obravnavi otroka. Ključni element Montessori pedagogike je dobro 

pripravljeno okolje – prostor, materiali, s katerimi otrok manipulira, 

ter poučenost vzgojitelja, učitelja. Ključni motiv te pedagogike je: 

»Pomagaj mi, da naredim sam«. Pri srečanju s tuje govorečim 

otrokom se kaže pomanjkljivo poznavanje in razumevanje 

medkulturnih razlik in jezika in to praznino lahko v veliki meri zapolni 

vzgojiteljeva empatija in iznajdljivost, ki integriranemu otroku v 

instituciji omogoča dober potek v procesu inkluzije. 

 

Ključne besede: migracija, integracija, inkluzija, pedagogika 

Montessori  

 

Abstract: In the article I present the concept of the first meeting with 

a foreign-speaking child through the didactic educational process 

with Montessori fragments, which are dedicated to the holistic 

treatment of the child. A key element of Montessori pedagogy is a 

well-prepared environment – space, materials that the child 

manipulates, and the education of the educator, the teacher. The key 

motive of this pedagogy is: "Help me to do it myself." Meeting a 

foreign-speaking child shows a lack of knowledge and understanding 

of intercultural differences and language, and this gap can be largely 

filled by the educator's empathy and ingenuity, which allows the 

integrated child in the institution a good course in the inclusion 

process. 

 

Key words: migration, integration, inclusion, Montessori pedagogy 
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UVOD 

Dandanes je pretok ljudi ali migracij iz države v državo izredno 

pogosta. Vsakodnevno se pojavljajo imigracije ali priseljevanje v 

državo kot tudi emigracije, izseljevanje iz države. Nastajajo predvsem 

zaradi različnih osebnih potreb, želj, verskih prepričanj, političnih, 

ekonomskih vzrokov. Pri tem pa nastaja praznina, ki se kaže na vseh 

ravneh tako osebnega kot družbenega okolja. Najbolj pomembna je 

kakovostna integracija in kasneje še inkluzija predvsem pri 

predšolskih otrocih, saj jim le-ta omogoča nadaljnjo delno (ta je 

seveda pogojena z družinskimi vrednotami, kulturo) ali celostno (prej 

izjema kot pravilo) asimilacijo v novo okolje. 

 

Migracija  

»Ekonomske, demografske in socialne razlike med državami, 

številčnost in pogostost različnih konfliktov in oboroženih spopadov, 

kršitev človekovih pravic, ekološke in druge kompleksne katastrofe 

ob razširjanju možnosti globalnih komunikacij ter potovanj 

nakazujejo na rastoči migracijski in begunski potencial ter verjetnost 

večjih migracijskih pritiskov iz manj razvitih v razvitejše države. Zato 

so mednarodne migracije s svojimi raznovrstnimi vzroki in 

posledicami postale eden izmed najbolj perečih izzivov sodobnega 

sveta« (ReIPRS, 1999). Migracije oziroma selitve so kompleksen 

pojav, s katerim se srečujejo vse države po svetu. »Globalizacija je 

proces vedno večjega medsebojnega povezovanja in odvisnosti vseh 

ljudi med seboj. Življenje v hitro spreminjajočem svetu zahteva 

prilagodljivo znanje in enakopravno družbo« (Krek in Metljak, 2011, 

str. 44). S tako hitrostjo migracij, ki se dandanes kažejo, bo nastala 

država, v kateri bodo multikulturni vplivi intenzivnejši in bo potrebno 

vzgajati in izobraževati v vrtcih medsebojno spoštovanje in 

sprejemanje drugačnosti (Krek in Metljak, 2011, str. 45). 

 

Integracija 

»Beseda integracija izvira iz latinščine in pomeni doseganje 

celovitosti, povezovanje posameznih enot v večjo celoto« (Milošević, 

2018, v Demšar in Pečjak, 2000). »Integracija torej pomeni 

prilagajanje oseb s posebnimi potrebami večini« (Milošević, 2018). 

Učinkovitejša in pravičnejša integracija učencev – v mojem primeru 

predšolskih otrok priseljencev, je v veliki meri odvisna od znanja 

slovenščine. Za doseganje najvišje ravni  učenja slovenščine je 

pomembna dobra motivacija, ki se individualno prilagaja glede na 

potrebe posameznika (Krek in Metljak, 2011, str. 33–34). Tuje 

govoreči otroci so v neenakem položaju, ker slabo poznajo našo 

kulturo in za povrh pa še slabo razumejo jezik, zato bi bilo dobro, da 

se izognemo stereotipom, predsodkom in otroku omogočimo 

oblikovanje identitete, ki je dolgoročen proces spreminjanja in 

prilagajanja identiteti nove skupnosti. Ta proces zares ni nikoli 

dokončan, saj se pogosto dejavniki oblikovanja identitete zapleteno 

prepletajo in oblikujejo posameznika (Siraj-Blachford, 2009). 
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Inkluzija tuje govorečih v vrtec 

»Inkluzija je opredeljena kot »odnos med množicama, pri katerem je 

ena množica podmnožica druge« (SSKJ, 1994, str. 302). Milošević 

(2018) navaja (po Unesco,2009), »da Unesco inkluzijo opredeljuje kot 

sprejemanje in vključevanje vseh otrok tako v razred kot v družbo«. 

Kiswarday (2014) razmišlja o bistvu inkluzije in pravi, da inkluzijo 

moramo razumeti kot srečevanje, ki je znak odprtega sprejemanja, 

interesa za ustvarjanje okolja s čim manj ovirami ter iskanja 

priložnosti in načinov za sodelovanje in sobivanje. Poudarja še 

dejavno prizadevanje posameznika in družbe za odstranjevanje 

nestimulativnih, celo škodljivih ovir, ki se pojavljajo v okolju ali v 

odnosih. Zelo velik pomen daje dobri strategiji načrta in refleksiji 

načrta, izvedbi podpore, pomoči in spodbudno okolje. Opara (2009) 

nadaljuje bistvom inkluzije in bi želel, da se vsi otroci  vključujejo v 

skupno šolo, v posebne oblike pa le tedaj, če je strokovno 

ugotovljeno, da je to za otroka boljša rešitev. Iz ideje inkluzije je nastal 

nov standard edukacije OPP (otrok s posebnimi potrebami), kjer 

vsakemu otroku zagotovijo najvišjo stopnjo prilagoditve in pomoči. 

Da bi inkluzija potekala najboljše, je potrebno omejiti restriktivno 

okolje. Problem nastane le, kako tuje govorečega otroka  

implementirati in  pri tem upoštevati vsak detajl njegove drugačnosti 

in ga pri tem procesu ne spreminjati (Opara, 2009). Da bi inkluzija 

lažje bila uporabljena v praksi in s tem bila učinkovitejša, je potrebno 

v času otrokovega bivanja v vrtcu podkrepiti dejavnosti za 

spodbujanje razvoja in učenja govora z dejavnostmi za zgodnje 

opismenjevanje oziroma porajajoče se pismenosti. Te dejavnosti se 

kažejo v širjenju besednjaka, sporazumevalnih zmožnostih, 

pripovedovanju, simbolnem izražanju, branju, z raznimi socialnimi 

interakcijami ter finomotoričnimi spretnostmi (Krek in Metljak, 2011, 

str. 88). »Resman opredeljuje integracijo kot organizacijski ukrep, 

inkluzijo pa kot pedagoški, socialni in psihološki proces vključevanja 

izključenih otrok« (Milošević v Resman, 2002). Torej v procesu 

integracije lahko otrok vstopi v igralnico, toda samo, če se lahko 

prilagodi, v procesu inkluzije pa otrok vstopi v igralnico, kjer se 

spoštujejo razlike. V igralnici je lahko tak, kot je, in ga ne silimo, da 

sprejema drugačnost ( Korče in Zgonc v Corbett, 1999, str. 128). 

 

Montessori pedagogika 

Montessori pedagogika je vzgojni pristop, ki ima poudarek na 

neodvisnosti, svobodi (seveda znotraj omejitev) in spoštovanju 

naravnega psihičnega in socialnega razvoja otroka. Pedagogika 

temelji  na opazovanju otroka in poudarja, da je za otrokov razvoj 

najbolj pomemben čas od rojstva pa vse do petega  leta starosti. To 

je čas, ko ima otrok sposobnost sprejemati vase celoto, ki ga oddaja 

in takrat pridobiva največ na razvoju celostne osebnosti in ne zgolj 

učenja posameznih veščin. Tej sposobnosti srkanja vsega, kar ga 

obdaja, pravi Montessori da je doba »srkajočega uma« (Montessori, 

2008). Kordeš Demšar (v Montessori, 2008) pravi, da razvoj otroka, ki 

je enkratno in neponovljivo bitje, poteka korak za korakom in vsak 

otrok ima svojega »notranjega učitelja«, ki ga motivira, da se v vseh 
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vidikih osebnostnega razvoja izoblikuje lastne moči za odzivanje na 

življenje. Otrok lahko to doseže samo z lastno aktivnostjo in 

komunikacijo. Tako je otroku ponujena možnost za samostojno delo, 

saj sledi svojim interesom in si sam si zastavlja cilje svojih dejanj, 

dejavnosti. Nadalje avtor razglablja o Montessori pedagogiki in pravi, 

da je Montessorijeva z opazovanjem otrok prišla do jasnih spoznaj, da 

so principi medsebojno prepleteni in soobstajajo v praksi dela. Ti 

principi so gibanje in kognicija, ki sta medsebojno prepletena in 

spodbujata mišljenje in učenje. Svobodna izbira pri otroku spodbuja 

notranjo potrebo po učenju. Otrokov interes kaže samomotivacijo in 

vztrajanje za učenje določene dejavnosti. Učenje z vrstniki in od njih 

jim omogoča pridobivanje znanja v tako imenovanih 

samooblikovalnih skupinah. Izogibanje zunanjim nagradam, ki so kot 

distraktorji koncentracije. Učenje v kontekstu poudarja niz 

materialov s katerim naj bi vsak otrok dojel uporabnost in pomen 

tega kar se je učil prej. Red v okolju in umu pa pomaga otroku pri 

učenju in razvoju, saj je pridobil notranjo disciplino – koncentracijo, 

vztrajnost, vestnost … Pravi še, da je zelo pomemben prilagojen 

prostor, materiali, s katerimi koordinira otrok in poučenost vzgojitelja 

oziroma učitelja. 

 

Praktična izkušnja z otroki priseljenci 

Ko sem izvedela, da bosta v mojo skupino vpisana dva tuje govoreča 

otroka, sem se prestrašila. Nikoli do tedaj nisem imela opravka s tako 

situacijo. Pomislila sem: «Kaj naj jaz zdaj počnem z njima? Me bosta 

otroka sploh razumela? Ali bom jaz njiju razumela?« Vsa zmedena in 

hkrati prežeta s strahom sem začela poizvedovati informacije o njiju. 

Ugotovila sem, da je otrok iz Bosne in Hercegovine priseljen v 

Slovenijo pred nekje dobra pol leta, drug fant iz Češke pa dve leti in 

da je oče Slovenec. Ugotovila sem tudi, da otrok, ki izhaja iz Bosne, ne 

razume slovenščine, drug fant iz Češke pa razume slovenščino. 

»Dobro vsaj eden me bo razumel,« sem se tolažila. Potem pa se je 

pojavila druga ovira, in sicer, da je otrok iz Bosne ponovil kakšno 

slovensko besedo za menoj, drug fant iz Češke pa ne. Kaj pa sedaj? Po 

informacijah sodeč je bil že vpisan v naš vrtec, ampak zaradi hude 

stiske so ga izpisali in mama, ki je bila v porodnem staležu, ga je imela 

raje doma. Raziskujem naprej in informacije kar pritekajo in pritekajo. 

Teh informacij se je nakopičilo in preden sem jih razumela in 

ponotranjila, sem si jih zapisovala in hkrati začela izdelovati portfolijo 

posameznika. Iskala sem literaturo, brskala po internetnih straneh in 

odkrila seminar o Jezikovno-socialni integraciji otrok priseljencev v 

vrtcu, ki mi je bil pisan na kožo. Izvedela sem veliko informacij o 

literaturi, o usmerjenih dejavnostih, vzgojiteljevem pristopu, o 

predsodkih, stereotipih, migracijah, o tujih kulturah in še bi lahko 

naštevala. Ta seminar me je usmeril in hkrati pomiril, da sem se lažje 

zbrala in razmislila ter ugotovila, da nekatere vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti že počnem, da imam dobro motivacijo in še boljšo (po 

mojem mnenju) empatijo. 

 



42 
 

Vzgojiteljeva empatičnost, zaupanje, varnost, prepričanje o 

enakosti 

Vsako šolsko leto  zamenjajo igralnico tako vzgojitelji kot pomočniki 

in seveda naši otroci. Takrat vedno nastane veliko zmedenosti  in 

nerazumevanja v teh malih glavicah. To šolsko leto imam skupino 

najstarejših otrok, ki so stari  5–6 let in v igralnici jih je 23. Naš uvajalni 

mesec je prepreden z vzpostavljanjem prilagoditve na samo igralnico, 

druge otroke, novince, vzgojitelje preko rutine in z vzpostavljanjem 

stikov otrok–otrok, otrok–vzgojitelj. Izredno pomembna je tukaj 

vzgojiteljeva empatija, saj so to ena velika vrata do vsakega otroka in 

za mene osnova za moje vzgojiteljsko poslanstvo. Ti kot odrasla oseba 

se najlažje približaš  otroku, ko se poistovetiš z njim, ko ga začutiš, se 

ga dotakneš, nasmehneš, ko se vzpostavi očesni stik. Ko otrok to 

začuti, ti začne zaupati, se počuti varno, se zateče k tebi, ko je v stiski. 

Vsak otrok je za mene enak in se nikoli ne poslužujem kakršnega koli 

stereotipa in predsodka, ki si ga nehote »prinese« v igralnico. Otroke 

vedno opazujem, si naredim nekakšno sliko o njih, si zapišem 

posebnosti, po katerih izstopa, na katerem področju je dober, s kom 

se najraje druži in se dobro počuti. 

 

Opolnomočenje  

Otroci so dokaj hitro ugotovili, da imamo v igralnici dva »drugačna« 

otroka. Po fizični podobi nič kaj izstopajoča kot večina, ampak po 

govorici malce »čudna«. Otroci so me spraševali:  

 »ali je ta novi prijatelj  bolan, da ne more govoriti«, 

 »je prišel z drugega planeta«, 

 »zakaj tako čudno govori, da ga ne razumem«, 

 »ali mogoče govori angleško«, 

 »mogoče pa ima pokvarjen jeziček in ne more govoriti«. 

 

Kar hitro sem jim razložila, da tuje govoreča otroka nista ne čudna in 

ne bolna, ampak da prihajata iz druge države. V jutranji krog sem 

prinesla velik zemljevid Evrope in raziskovanje se je pričelo. Najprej 

so se predstavili najpogumnejši in povedali, kdo so, od kod prihajajo, 

kaj radi počnejo … Da bi se tuje govoreča otroka najlažje adaptirala s 

procesom inkluzije, sem ju najprej nagovorila v njunem primarnem – 

maternem jeziku bosanščini in češčini. Prva pomoč mi je bila 

aplikacija Translate. Pri vsakodnevnih vzgojno-izobraževalnih 

dejavnostih, rutini (dejavnosti iz prikritega kurikula) sem v prvih dva 

tedna uvajanja vedno izhajala iz njune kulture, hrane, jezika, kar je 

bilo njima domače in s tem pokazala spoštovanje do njiju. Ne boste 

verjeli, kako sta bila ponosna in hkrati čutila privrženost tej skupini, ki 

ni bila isto govoreča. Včasih sploh nisem prišla do besede in sem 

morala počakati, da sta povedala kaj »po svoje« in jaz sem jima 

pomagala s prevajanjem. Spoznala sta, da v igralnici nista tujca, 

ampak enakovredna vsakomur izmed vseh otrok. Fant iz Češke je imel 

to smolo, da je zbolel, zato sem posvetila več pozornosti bosanskemu 

fantiču. Ko sem spregovorila v bosanščini, so se otroku nasmejale ne 

samo usta ampak tudi oči. Iskra mu je bila tako močna, kot bi se 

dvignil sam Feniks. Pri nekaterih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih 
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je postal kar malce vsiljiv od vzhičenosti. Ta entuziazem se je pokazalo 

tudi pri njegovem dojemanju slovenskih besed in primerjanju le-teh s 

»svojimi« bosanskimi.  V veliko pomoč sta mu bila dva starejša brata, 

ki sta ga v »polomljeni« slovenščini popravljala in vzpodbujala, ko sta 

prišla po njega v vrtec. Že v prvem tednu, na sam petek, me je 

popravil s slovensko besedo: «Mojca ti grešiš. Ja sam se igrao sa žogo 

in ne sa loptom.« Jaz sem ga samo začudeno pogledala in otrok mi 

pojasnjuje naprej: » Ovdje u Sloveniji kažemo žoga a na bosanki je 

lopta.« To mi je bil tako velik pozitiven šok in pokazatelj, da sem na 

pravi poti, da tuje govorečemu otroku lahko pomagam, ga vzgajam in 

hkrati učim. Za fanta iz Češke ni bilo niti približno, da je vrtec nekaj 

pozitivnega, kaj šele kakšno navdušenje nad obiskom in igro v njem. 

Ta otok je rabil več spodbude, tolažbe, objemov. Zaznati je bilo 

njegovo nemirnost, žalost, nerazumevanje, zakaj ga je mama poslala 

proč od sebe. Na prvi pogled je pričakoval, da ga bosta starša vzela 

domov in mu rekla, da ne rabi iti v vrtec, kot sta to že enkrat storila. 

Vsa ta zmedenost ga je tlačila kar tri tedne in tako je z vsakim dnem 

prišel s solzami v igralnico samo za dobre tri ure. Ta njegov jok in 

stiska sta mi načela krhati vzgojiteljski čin. Zavedala sem se, da mu bo 

samo pozitivna vzpodbuda in okolje pomagalo premagati stisko, ki jo 

je doživljal pred dvema letoma in jo zdaj znova podoživlja. Korak za 

korakom sva se premikala po polžje, da se je samostojno zaigral s 

prijatelji in se potopil v igro, ki  ga je potegnila v drug svet, kjer se je 

lahko sprostil, prešerno smejal, ustvarjal in s prijatelji komuniciral. 

Komunikacija je bila za njega prava nočna mora in mu je povzročala 

dodatni negativni prizvok v še večjem razlikovanju njega od okolice. 

Njegova komunikacija je zelo revna, saj otrok govori mešanico češčine 

in slovenščine, za povrh pa ima še nerazvit govorni aparat. Starša sta 

se angažirala, da bi se njegov govorni aparat pravilno izoblikoval in da 

bi lažje komuniciral tako, da sta prosila za pomoč strokovnjaka – 

logopeda, ki ga tudi redno obiskujeta. 

 

Učenje »tujega« jezika za tuje govoreča otroka  

Da bi uvajanje bilo uspešnejše, smo se igrali veliko socialnih iger, 

preko katerih smo navezovali prvi stik z novinci, utrjevali nekatere že  

vzpostavljene veze in gradili pozitivno vzdušje celotne skupine. 

Izdelovali smo Mrežo prijateljstva, kjer smo si podajali klobčič volne, 

iskali smo Izginulega prijatelja, katerega smo pokrili z odejo, prirejali 

štafetne igre z žogo, kjer smo krepili športno obnašanje, veliko 

simboličnih iger in še bi lahko naštevala. Za uvajanje in predstavitev 

»novega« in hkrati »tujega« jezika sem uporabila (meni zelo ljubo in 

hkrati najučinkovitejše didaktično sredstvo) didaktični kotiček, kjer so 

pripomočki in igrače z dodano vrednostjo montessori fragmentov. 

Držala sem se tudi postopnosti in sem najprej preizkušala, kaj kateri 

od njiju pove, govori, razume, potem sem začela  z uvajanjem 

slovenskih besed tako, da sem jima velikokrat ponovila in na koncu 

preko igre besede utrjevala besede, da sta si jih poskušala zapomniti. 

Didaktične igre z montessori fragmenti so namenjene vsakomur, ki ga 

pritegnejo. Igrajo se kolikor dolgo želijo (seveda v nekem časovnem 

okviru) z eno zahtevo, in sicer, da jo po opravljeni igri pospravijo in 



44 
 

uredijo tako, kot so jo vzeli s police. Na polici je veliko igrač, ampak so 

si med seboj različne in se ne podvajajo. Vedno je samo ena unikatna 

didaktična igrača in če se otrok želi igrati z njo, mora počakati, 

poprositi prijatelja, ali bi jo on smel vzeti, lahko jo zamenja, ne sme 

pa drugemu otroku prisilno jo vzeti ali izsiljevati z neprimernim 

vedenjem – kričanjem, tepežem. Če kateri koli otrok ne pozna igre in 

pravil in mu  s poizkušanjem ne gre ugotoviti »pravilne rešite«, mu 

pomaga prijatelj z navodili in s prikazom. Fanta sem opazovala in 

prišla do zaključka, da se najbolj sprostita z igro, ki je povezana z 

avtomobili in drugimi prevoznimi sredstvi. Odločila sem se, da bom 

izhajala iz te dejavnosti in njima pripravila didaktično igro  »S čim se 

pelješ«. Naredila sem sličice s prevoznimi sredstvi in pod njimi izpisala 

prevozno sredstvo s črkami. Igrali smo se tako, da sta iz čarovniške 

vrečice izžrebala po eno sličico in jo opisala v svojem jeziku, nato sem 

jaz povedala v slovenščini, v »novem« jeziku. Besedo sem večkrat 

ponovila in jo zlogovala in fanta sta ponovila za menoj.  

 

 
Slika 1: Čudežna vrečica 

Vir: Lasten 

 

Seveda ni moglo ostati samo pri eni igri in sem jo nadgradila tako, da 

sem zraven dodala še druge sličice, katere razvrščata v posamezna 

področja: zelenjava, sadje, oblačila, predmeti, živali.  
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Slika 2: Klasificiranje  

Vir: Lasten 

 

Nadgradnja te igre je prerisovanje črk v pesek. V mojem primeru na 

fotografiji je to bolj grob material – koruzni zdrob, ki ga imajo otroci 

najraje. S kazalcem se igrajo po materialu in nehote prerisujejo, 

zapisujejo, nekateri prepoznajo črko in zraven glaskujejo. Tako proces 

zgodnjega opismenjevanje steče sam po sebi.  

 

 
Slika 3: Prerisovanje črk  

Vir: Lasten 

 

Z igro in otrokovo zmožnostjo dojemanja in ponotranjanja ni konca, 

zato sem naredila še eno nadgradnjo. Otroci so ugotovili, da če še ne 

znajo poimenovati črke, si lahko pomagajo z abecedo in črko poiščejo 

ter poimenujejo sličico pod njo. Nekaterim otrokom uspe že slišati 

prvi glas. Najlepše je videti, ko otrok otroku pomaga. 

 

 

Slika 4: Abeceda 

Vir: Lasten 
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Ne vem, kam me bo ta igra še peljala in koliko nadgradenj bom 

izdelala. Po mojem načinu dela in iskanju vedno nekaj novega, temu 

ne bo tako hitro konca. Vedno znova in znova odkrivam nekaj novega 

in hlepim po zadovoljevanju otrokove radovednosti po čem novem. 

 

ZAKLJUČEK 

Vedno več se pojavlja migracij in s tem vključevanja tuje govorečih 

otrok v vzgojno-izobraževalne institucije. Jaz bi si v bodoče zelo želela, 

da bi vodstvo načrtno organiziralo izobraževanje in usposabljanje za 

vzgojitelje, da bi nam bilo lažje in da bi imeli dovolj veščin in znanja za 

spopadanje v tako izrednih in težkih situacijah. V igralnici delaš 

dvojno – za slovenskega otroka in za tuje govorečega otroka. Rešuje 

te le tvoja iznajdljivost in empatičnost do drugačnosti in upaš, da ne 

boš naredil več škode otroku kot pa dobrega. »Vsi otroci imajo 

pravico do učnega načrta, da spoštujejo njihov spol, kulturo in 

jezikovno identiteto ter izvor, medtem ko spoznava novo kulturo in 

jezik« (Siraj-Blatchford, 2009). Za konec pa še maorska modrost: 

»Podprite me tam, kjer sem močan in moje šibkosti bodo izginile.« 
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Povzetek: Kot vzgojiteljica sem se pri svojem delu že velikokrat 

srečala z otroki, ki so imeli težave z vzpostavljanjem socialnih odnosov 

v skupini. Po mojem mnenju pa so ravno ti odnosi bistvenega pomena 

za nadaljnjo interakcijo otroka v družbi. Pri svojem delu se ravno za 

spodbujanje socialnih odnosov v skupini veliko poslužujem uporabo 

različnih lutkovnih dejavnosti, s katerimi se najlažje približam otroku 

na nevsiljiv in prijazen način in s katerimi si otrok krepi socialne 

veščine. Zato vam v nadaljevanju članka najprej na kratko predstavim 

teorijo, kjer sem se osredotočila na razvoj igre in socialnih odnosov, v 

empiričnem delu pa vam predstavljam nekaj primerov dobre prakse 

ob uporabi lutke za spodbujanje socialnih odnosov v skupini in 

razreševanje različnih konfliktov, ki sem jih sama preizkusila pri 

svojem delu. 

 

Ključne besede: socialni razvoj, igra, lutke 

 

Abstract: As a kindergarten teacher, I have met many children with 

problems in building social relationships within a group. However, in 

my opinion, precisely these relationships are the most vital ones for 

any later interaction of children in broader society. To encourage the 

formation of group social relationships I often use different activities 

with puppets at work. Puppets are a useful instrument with which we 

can approach children unobtrusively and kindly; moreover, they help 

children strengthen their social skills. Therefore, the article first 

presents a literature review and a theory of social relationships, 

including the concept of game development. The empirical chapter 

includes some good practice case studies, where a puppet was used 

to encourage group social relationships and to dissolve different 

conflicts within a group. These approaches were tested and used 

within my kindergarten group. 

 

Key words: social development, games, puppets 
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UVOD 

S tem, ko otrokom damo možnost za manipulacijo z lutkami, 

ustvarjamo temelje za njihove dragocene učne izkušnje za razvoj 

različnih področij. Lutke so privlačne igrače, ki otrokom pomagajo pri 

komunikaciji, socialnim in čustvenim razvojem ter varnem učenju in 

razumevanju sveta okoli sebe. Zakaj pa bi bilo sploh smiselno pri 

otroku razvijati socialne veščine? Zato, ker so socialne veščine odličen 

napovedovalec učnega uspeha in pozitivnih medsebojnih interakcij, 

saj otroci z boljšimi socialnimi veščinami razvijejo trdnejše odnose, 

izkazujejo empatijo in ustrezno delujejo v družbenem okolju. Čeprav 

se te veščine pridobivajo tudi z opazovanjem, posnemanjem in 

izkušnjami, jih lahko pri otrocih vzgojitelji začnemo razvijati že v 

predšolskem obdobju. Otroci so različni in nekateri potrebujejo več 

časa in več pomoči pri učenju socialnih odnosov, mi pa jim pri tem 

lahko pomagamo s pomočjo lutke. Zagotovo ste tudi vi že opazili 

otroka, ki težko stopi v interakcijo z drugimi otroki, ali pa otroka, ki 

ima težave pri ustrezni reakciji na razne frustracije, s katerimi se 

vsakodnevno sooča … Ker so to naše vsakodnevne stalnice, si želimo 

tudi otroke pripraviti na to, da bodo znali prisluhniti, upoštevati 

navodila, se ustrezno dogovarjati, razreševati konflikte, reagirati v 

primeru ustrahovanja, stika z »napačnimi« ljudmi in spoznavati nove 

ljudi. Socialno šibkejšim otrokom lahko z veliko razumevanja 

pomagamo tako, da se jim približamo z nekom, ob katerem se bodo 

počutili enakovredne, razumljene in sprejete – zato je lutka naša 

odlična pomočnica. 

V empiričnem delu bom predstavila dejavnosti, ki sem jih pri svojem 

delu uporabila za spodbujanje socialnih odnosov v skupini. Velikokrat 

sem se namreč srečala z otroki, ki so imeli čustvene in vedenjske 

težave, težave na govornem ali socialnem področju, zaradi česar so 

bili v skupini moteči in odrinjeni s strani drugih otrok  in vedno sem 

stremela k temu, da bi jim pomagala pri premagovanju težav in njihov 

razvoj dvignila na višji nivo ter jih povezala s skupino, da bi se počutili 

sprejete in enakovredne. Pri tem sem se vedno zatekla k uporabi 

lutke in različnih lutkovnih tehnik k spodbujanju socialnih odnosov v 

skupini.  

 

Otroška igra od 4. do 5. leta – Kaj je igra? 

Igra je svobodna dejavnost otrok, ki je notranje motivirana, s 

spontanim delovanjem in aktivno udeležbo otrok (Nemec in Kranjc, 

2013, str. 177). V Kurikulumu za vrtce lahko zasledimo, da ne glede 

na vrsto otroške igre le-ta vzpostavi prostor med aktualnim in 

potencialnim razvojem otrok, skozi način in vsebino igre pa lahko 

uresničujemo različna področja kurikula, kljub temu da igra ni 

opredeljena kot dejavnost, ki bi sama po sebi pripeljala do uresničitve 

zapisanih ciljev predšolske vzgoje (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 11). 

 

Zakaj se morajo otroci igrati? 

Dr. Bergant poudarja, da obstaja kritično obdobje za razvoj socialnih 

veščin in posredno tudi za igro, in da se ravno med igro aktivirajo 

različna področja v možganih (Bergant, 2015, str. 25). S tem se strinja 
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tudi dr. Stegelin, ki razlaga, da je ob številnih raziskavah otroških 

možganov dognano, da otroci za njihov pravilni razvoj potrebujejo 

veliko telesne aktivnosti, aktivnosti, ki vključujejo delovanje rok 

zaradi razvoja splošne fine motorike, aktivnosti za razvoj koordinacije 

roka–oko, audio in vizualne potencialno spodbude ter konstanten 

dnevni ritem otroka tako doma kot tudi v vrtcu (Stigelin v Burić, 

2007). Da je igra bistvenega pomena za otrokov razvoj, je razvidno iz 

Konvencije o otrokovih pravicah, kjer je igra otroka opredeljena kot 

pravica (Vojnovič in drugi, 2009). 

 

Igra v sebi skriva ustvarjalno energijo, ki otroku omogoča celosten 

razvoj; deluje na poglabljanje že obstoječih in prebujanju novih 

občutkov, prebuja njegovo radovednost, ga spodbuja k raziskovanju 

svojega okolja, ki se ga postopno nauči tudi obvladovati. Skozi igro 

otrok zadovoljuje svoje potrebe po druženju in sodelovanju, sam si 

izmišlja pravila, saj je v namišljenem svetu to dovoljeno za razliko od 

realnega sveta. Ne razmišlja o možnih negativnih posledicah in ne 

doživlja neugodja, zato otrok skozi igro krepi svojo samozavest, 

pozitivno razrešuje svoje frustracije in premaguje negativne izkušnje 

resničnega sveta. V igri se otrok samouresničuje, izraža, premaguje 

težave, se miselno razvija, čustveno osvobaja, socialno dozoreva in 

motorično razvija. Igra je moč, ki otroke vodi do novih odkritij, na višjo 

raven razvoja. Odraža otrokove želje, misli, občutke in izkušnje (Rajić 

in Petrović, 2015). 

 

Negativne posledice v primeru odsotnosti igre 

Gray v Rožanc opozarja, da dandanes odrasli vse preveč posegamo 

oziroma krčimo priložnosti otrok za prosto igro, kar lahko privede do 

negativnih posledic. Opozarja na različne psihopatološke dejavnike:  

 več narcisoidnosti zaradi druženja s pretežno odraslimi, ki jih 

stalno hvalijo in poveličujejo, če nimajo dovolj stikov s sovrstniki 

in možnosti razvoja empatije, 

 depresija,  

 anksioznost pri mladih, 

 slabši nadzor mladih nad svojim življenjem (Rožanc, 2017, str. 19–

20). 

 

»Igra je naravno razviti in gensko vgrajen mehanizem, preko katerega 

ljudje razvijamo osnovne funkcije za preživetje« (prav tam). 

 

Socialni razvoj otrok od 4. do 5. leta – Socialni razvoj in njegov 

pomen 

Otroci v zgodnjem otroštvu razvijejo sposobnost komuniciranja, 

vzajemnosti in empatije ter skupnega reševanja problemov. Ti otroci 

naj bi že prešli mejo egocentričnosti in se znali vživeti v vlogo drugega 

otroka. Za socialni razvoj otrok je zato bistvenega pomena socialna 

interakcija, skozi katero otroci razvijajo tudi socialno kognicijo 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 363–366). Zato je vrtec 

idealna priložnost za socializacijo otroka, s čimer se strinjata tudi 

Družinec in Velan, ki pravita, da se otroci skozi igro s sovrstniki učijo 
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razreševati konflikte, deliti igrače, počakati na vrsto, sodelovati v 

skupinskih aktivnostih in usvajati pravila lepega obnašanja (2017, str. 

3). Ravno ta proces socializacije je bistvenega pomena za kasnejše 

delovanje v družbi (prav tam). 

 

Vloga vzgojitelja pri razvijanju socialnih veščin 

Socialno kompetenten otrok ima boljšo samopodobo in kvalitetnejše 

odnose z drugimi, kar pozitivno prispeva na psihološko zdravje 

otroka, ki ga lahko z vajami še krepimo. Pri razvijanju socialnih veščin 

v vrtcu ima vzgojitelj ključno vlogo, saj razpolaga s pedagoškimi 

kompetencami, povezanimi z metodičnimi postopki implementacije 

teh veščin. Vzgojitelj poskrbi za okoliščine in atmosfero, ki spodbujajo 

razvoj socialnih veščin, spodbuja otroke k sodelovanju in z njimi 

komunicira. Otroke opazuje in zna pravilno odreagirati na vzgojne 

izzive v skladu z razvojno stopnjo otroka (prav tam). Avtorja še 

poudarjata, da je pozitiven odnos med otroki in vzgojiteljem 

ključnega pomena za uspešen socialni razvoj otroka. 

 

Lutka – čarobna moč lutke 

Majaron in Korošec pravita, da ima lutka resnično čarobno moč, še 

posebej pri otrocih, ki so jezikovno slabše razviti, saj z njo lahko 

izrazijo svoja čustva tudi na neverbalen način, ki je včasih še bolj 

zgovoren od besed (2006, str. 97). Pomembno je, da z otroki 

ustvarjamo preproste lutke, ki jih lahko hitro naredimo, saj s tem 

prispevamo k pozitivni samopodobi otroka (prav tam). Otroci lutko 

dojemajo kot prijateljico, ščit, otroku dovoljuje, da skozi njo izrazi 

svoje misli, stališča in svoje sposobnosti (prav tam). 

 

Lutkovne tehnike in pomoč lutke v vrtcu 

V vrtcu se lahko poslužujemo različnih lutkovnih tehnik, ki jih lahko 

izdelamo z otroki ali pa za otroke. Najbolj uporabljene so prstne lutke, 

ročne lutke, lutke na palici, telesne lutke, lutke črke in števila, 

marionete, senčne lutke in lutke predmeti. Lutka nam v vrtcu lahko 

pomaga že od prvega dne, ko pridejo otroci v vrtec dalje. Lahko je 

prav takšna kot oni, bodisi vesela, bodisi žalostna, radovedna, živahna 

… Lutko lahko uporabljamo ob različnih priložnostih, v jutranjem 

krogu, prepevanju, učenju barv ali pa kar tako (Korošec, 2006, str. 

108). Lutke pomagajo tudi otrokom pri razvoju različnih področij. 

Lutke pri otrocih razvijajo domišljijo, otrok se lahko s pomočjo lutke 

prestavi v drug svet, drug čas, postanejo lahko druge osebe. Z 

domišljijskimi lutkami otroci skozi igro počasi dojamejo, kaj je v 

njihovih življenjih realno in kaj ne. Ob izdelovanju lutk otrok ugotovi, 

da je njegov izdelek edinstven, kar pozitivno vpliva na njegovo 

samopodobo. Lutka prav tako pozitivno vpliva na interakcijo med 

otroki, saj se z njo medsebojno povezujejo, ko »pripravljajo« 

predstavo. Na ta način se krepijo njihove socialne veščine in jezikovni 

razvoj (Korošec, 2006, str. 112–118). 
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Primeri dobre prakse za spodbujanje socialnih odnosov v skupini – 

upravljanje s čustvi in reševanje konfliktov 

Otroke sem spodbujala k razreševanju konfliktov s pomočjo lutke. Z 

ročnimi lutkami ali lutkami na palčki so odigrali konflikt, ki se je 

največkrat pojavil v skupini (pretep, zmerjanje, ukazovanje …). Igro 

vlog smo odigrali tako, da se je lahko otrok preizkusil v obeh vlogah, 

kot močnejši in šibkejši člen. Na ta način sem dosegla, da so se otroci 

lahko postavili v vlogo drugega, kar je imelo za posledico večjo 

zmožnost empatije v skupini. Lutke na palčki so odlične za otroke, ki 

so bolj sramežljivi, ki se ne želijo izpostavljati, saj se lahko skrijejo za 

kuliso in jih nihče ne vidi. Drugi način, kako uporabiti ročne lutke, je 

tudi ta, da jim lutka pokaže, kako lahko kontrolirajo svoja čustva. 

Otrokom sem skozi lutko pokazala, kako se lahko umirijo, kadar jih 

kdo ali kaj razjezi. Skozi igre vlog sem jim približala dihalne vaje, 

strategije umirjanja, kako se umakniti od situacije ali kako ustrezno 

prositi za pomoč oziroma se postaviti zase. 

 

 
Slika 1: Priprava na igro, izbira lutk 

Vir: Lasten 

 

Razvijanje empatije in pripravljenost pomagati drugim z 

ljubljenčkom skupine 

Ta dejavnost je vedno najbolj priljubljena pri otrocih. Običajno jo 

uporabim že na začetku šolskega leta, da se lažje približam otrokom, 

in takrat, ko želim vplivati na čustveni razvoj otroka. Otrok se lutki 

lažje odpre in se ji zaupa, poleg tega pa ljubljenčka skupine vedno 

predstavim kot nekoga, ki ima neko težavo oziroma primanjkljaj, 

bodisi na govornem, socialnem ali čustvenem področju oziroma na 

področju, kjer se kažejo težave tudi v skupini. Otroci se potem hitro 

začnejo do ljubljenčka skupine vesti zelo zaščitniško, saj sebe 

dojemajo kot močnejše in na tak način lahko vplivam na njihovo 

samozavest. Velikokrat uporabim ljubljenčka tudi takrat, ko ima 

kakšen otrok govorne težave ali skromen besedni zaklad, skupaj se 

učimo novih besed in pravilne artikulacije, tako otrokom pomagam, 

da pridejo iz svoje lupine in razvijajo komunikacijske sposobnosti. 

Ljubljenček skupine je lutka, ki je vsestransko uporabna in s katero 

resnično lahko delamo čudeže v skupini. Prav z njim otroci navezujejo 

prve stike z drugimi otroki in sklepajo prijateljstva ter se na tak način 

povezujejo. 

 

 

Slika 2: Igra z ljubljenčkom 

skupine 

Vir: Lasten 
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Razvijanje veščin poslušanja 

Kostumi in scena pomagajo razreševati frustracije otrokom, ki so 

egocentrični. Skozi nastope se naučijo počakati na vrsto, sprejemati 

mnenja drugega in sodelovati z drugimi. Naučijo se prisluhniti, slišati 

sogovornika in se naučiti komunikacijskih veščin. Počasi se zmanjšuje 

vpliv ega, saj začnejo dojemati, da nimajo vedno prav in da se svet ne 

vrti le okoli njih. Za te situacije se zato velikokrat poslužujem dramske 

igre.  

 

Razvijanje primerne komunikacije 

Za učenje teh veščin so primerne prav vse lutkovne tehnike. Z lutko 

se otroci hitreje naučijo in zapomnijo pravila lepega obnašanja, 

spoštovanja in ustrezne uporabe vljudnostnih izrazov ter pravilne 

komunikacije. Skozi interakcijo otrok z lutkami, pridobivajo izkušnje, 

kako naj se pogovarjajo, kakšen ton naj uporabljajo, kako naj 

postavljajo vprašanja in kako naj podajajo odgovore na ustrezen 

način. Prav tako se naučijo izražati svoje nestrinjanje na spoštljiv in 

primeren način. Tukaj vedno dam poudarek na očesni stik. Lutka se 

jim približa in jim reče: »Kako imaš lepe oči, a so moje tudi tako lepe?« 

Na ta način jih spodbuja, da morajo vedno pogledati sogovornika v 

oči. In deluje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Slika 3: Prstne lutke 

Vir: Lasten 

 

Relacija vzgojitelj–lutka–otrok 

Ne glede na to, katero lutkovno tehniko sem uporabila, sem se vedno 

na začetku priključila k njihovi igri in jih spodbujala z raznoraznimi 

izzivi in vprašanji k razmišljanju in iskanju rešitev ter poglabljanju igre 

– na ta način sem preprečila, da bi se znašli v zadregi in ne bi vedeli, 

kako naprej, kar bi jim zmanjšalo voljo za nadaljevanje. Sem pa vedno 

pustila, da so oni vodili igro in bili glavni, jaz pa sem jih samo 

spodbujala, da so dosegli več. S časom je njihova igra postajala daljša 

in kompleksnejša, sami so iskali zaplete in rešitve in res je bil očiten 

napredek otrok pri jezikovnem razvoju in komunikaciji. Otroci so se 

skozi lutke medsebojno povezali, postali so prijaznejši in strpnejši 

drug do drugega. Cilj je bil vedno dosežen. 

 

Najpomembneje je, da z otrokom vzpostavimo pristen in ljubeč 

odnos. Sama verjamem v otroke, v te male »velike« ljudi, ki imajo 
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svoja stališča, želje in potrebe. Zato je bistveno, da v njih verjamemo 

in jih dojemamo kot enakovredne. V skupini morajo veljati določena 

pravila, pri nas jih postavimo skupaj z otroki in ljubljenčkom skupine 

in prav zanimivo je potem opazovati, kako se tudi otroci med sabo 

opozarjajo ali primejo v roke lutko in z njo opozorijo drugega otroka, 

ki krši pravila. Otrokom vedno pustim, da se sami izražajo, da sami 

potešijo svojo radovednost do umetnosti, da sami raziskujejo meje 

svojih zmožnosti in pridejo do zaključka oziroma izdelka, na katerega 

so potem ponosni. Posebno uspešna je pri socialno šibkih otrocih, saj 

jim predstavlja ščit, ki jim pomaga, da se lahko soočijo z zunanjim 

svetom, kadar se sami ne želijo ali ne upajo soočiti. Ti otroci se z lutko 

povežejo in čez čas začnejo počasi vstopati v interakcijo z drugimi 

otroki. Lutko lahko uporabimo pri vseh dejavnostih v vrtcu. Lahko jo 

uporabimo pri izvajanju tako odkritega kot tudi prikritega kurikuluma. 

Z njo lahko uresničujemo vse smotre in cilje, ki si jih zadamo. Obstaja 

ogromno različnih načinov, kako lahko lutko vključimo v svoje delo, 

zato moramo tudi vzgojitelji pustiti svoji domišljiji prosto pot. Še ena 

dejavnost, ki je otrokom zelo všeč, je ogled posnetka, na katerem 

sami nastopajo. Velikokrat se posnamemo ob lutkovni igri in si nato 

posnetek ogledamo. Otroci so čisto navdušeni, ko vidijo sebe, kako 

nastopajo. Po navadi kar vstajajo in kažejo na ekranu drug drugega, 

zanimivo pa je, kako se s časom in ponavljanjem dejavnosti tudi otroci 

osredotočajo na podrobnosti. Opažati začenjajo tudi neprimerna 

obnašanja in to komentirajo – kako je nekdo stal, se metal po tleh, se 

pačil, ni pravočasno odigral in tako imamo ponovno odlično 

priložnost, da se nam priključi lutka in skupaj poiščemo primerne 

besede, s katerimi nekomu nekaj sporočamo in poiščemo rešitve za 

naslednjo igro. 

 

                                                    

 

 

 

 

   

 

 

Slika 4: Prstna lutka v jutranjem krogu              Slika 5: Ogled posnetka 

Vir: Lasten                                                                  Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Lutka. Samo predmet, ki ga primeš v roke, bi lahko rekli na prvi 

pogled. Pa vendar v sebi skriva pravi zaklad. Je predmet, ki osrečuje, 

pomaga, razvija, uči in spodbuja. Vzgojitelji in otroci tem predmetom 

damo dušo, da oživijo in nam pomagajo. Otroci v tem obdobju 

potrebujejo izkušnje in interakcije z drugimi otroki, da lahko začnejo 

razvijati socialne veščine in graditi uspešne socialne odnose. V tej 

starosti se otroci soočajo tudi s svojimi strahovi, z vprašanji o sebi in 

s prvimi prijateljstvi. Da lahko uspešno razrešijo svoje dvome in 

strahove, lahko lutke in vzgojitelji pri tem odigrajo ključno vlogo, saj 

s to metodo otroci uspešno razrešujejo konflikte v sebi in svoji okolici. 
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Za vzgojitelja je zelo pomembno, da je potrpežljiv in vztrajen, saj kot 

vemo, je za spremembe potreben čas in veliko našega truda. Še 

dobro, da svoje delo opravljamo z ljubeznijo in skrbnostjo in zato 

lahko naredimo čudeže. 
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Ta čarobni gozd 
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Povzetek: Vsako življenjsko okolje je lahko čarobno, če ga smo ga le 

zmožni tako prikazati in predvsem v sebi še vedno poiskati tistega 

vedoželjnega, radovednega, razigranega, nadobudnega otroka. Čar 

vzgojiteljskega poklica, predvsem če gre za vrtec na podeželju, je 

ravno v tem, da lahko skoraj vse dejavnosti izvajamo v naravi. V 

neposredni bližini našega vrtca se razprostira gozd, ki nam predstavlja 

izjemno učno okolje, ki nam s svojimi danostmi nudi možnosti 

raziskovanja, eksperimentiranja, sprostitve, usvajanja novih znanj, 

izkustvenega učenja, ki je pravzaprav učenje za življenje. Tega se v 

naši skupini prav dobro zavedamo, zato se v naše gozdne igralnice 

vračamo znova in znova. 

 

Ključne besede: gozd, učno okolje, gozdna igralnica, raziskovanje, 

ustvarjanje 

 

Abstract: Every living environment can be magical, if we are only able 

to show it in that way and if we can still find that curious, curious, 

playful, aspiring child in ourselves. The charm of the educational 

profession, especially if it is a kindergarten in the countryside, is 

precisely that we can carry out almost all activities in nature. In the 

immediate vicinity of our kindergarten there is a forest, which 

represents an exceptional learning environment, which offers us 

opportunities for research, experimentation, relaxation, acquisition 

of new knowledge, experiential learning, which is actually learning for 

life. We in our group are well aware of this, so we return to our forest 

playrooms again and again.  

 

Key words: forest, learning environment, forest playroom, research, 

creation 
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UVOD 

Okolje, v katerem otrok živi, močno vpliva na njegov razvoj. Prav 

narava je tisto okolje, v katerem poteka učenje za vse življenje. 

Naravo je treba doživeti, kar pa se lahko zgodi le, če smo v njej. 

Narava otroke navdihuje in spodbuja  z vprašanji, ki se začnejo z 

»zakaj« (Katalinič, 2010). Gozd se večino uporablja za gibalne, 

sprostitvene dejavnosti, v našem vrtcu pa tudi kot naravno in obenem 

učno okolje, ki nam nudi nešteto možnosti. Gozd je naša največja 

učilnica, ki nam s svojimi danostmi omogoča aktivno učenje. Le tako 

pa otrok pridobiva  trajnejše znanje, ki bo uporabno v novih situacijah 

in mu bo pomagalo bolje razumeti sebe in svet okrog njega (Marentič 

Požarnik, 2000). Gozd kot učno okolje nam nudi razna raziskovanja, 

je prostor, ki omogoča otroku aktivno sodelovati v različnih 

dejavnostih, pridobivati raznovrstne vseživljenjske izkušnje, 

spodbujanje ustvarjalnosti, domišljije in spoznavanje novih stvari 

neposredno iz osebnih izkušenj. Tudi Kurikulum za vrtce spodbuja 

celostni razvoj, dejavno učenje, učenje na podlagi izkušenj, 

sodelovanje in individualnost. Ker se tega v našem vrtcu dobro 

zavedamo, smo si v bližnjem gozdu uredili kar dve igralnici, 

sprostitveno in raziskovalno. Vsaka nam po svoje nudi izvedbo 

različnih dejavnosti v vseh letnih časih, razvoj vseh področij 

otrokovega razvoja in hkrati tudi doseganje ciljev Kurikuluma za vrtce.  

 

 

 

Cilji Kurikuluma za vrtce (1999) opredeljuje dejavnosti v vrtcu na šest 

področij: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in matematiko. 

Gozd je tisti, ki nam s svojimi danostmi, naravnimi materiali, 

prebivalci, rastlinstvom daje nešteto način za uresničevanje le-teh. 

 

Prostor za razvoj motoričnih sposobnosti 

V predšolskem obdobju dajemo poseben poudarek gibanju, ki ga 

otrok vsakodnevno potrebuje, saj celostno vpliva na njegov 

osebnostni razvoj.  Kurikulum za vrtce (Bahovec idr., 1999) pravi, da 

je potreba po gibanju in igri otrokova primarna potreba, prav zato 

mora vzgojitelj poskrbeti, da otroci znanje usvajajo s pomočjo giba in 

igre. In gozd je tisti, ki otroku omogoča prav to. Kot piše Natalija 

Györek v konceptu gozdna pedagogika (2013), gre pri dejavnosti in 

igri v gozdu za povezovanje formalnega, neformalnega in 

situacijskega učenja. Gozdna razgibana tla, vzpetine, jame, drevesne 

korenine, podrta debla in drevesa nam omogočajo razvoj prav vseh 

motoričnih sposobnosti otroka, učenje hoje, padca, plezanje, 

kotaljenje, razvoj ravnotežja ob hoji po deblu in še in še. Predšolsko 

obdobje je namreč najpomembnejše za razvoj gibalnih sposobnosti 

in spretnosti, ob spodbudah in pohvalah pa otrok pridobiva tudi na 

samozavesti in samostojnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Govorno-jezikovni razvoj 

Ob vstopu v vrtce se prične razvijati tudi jezikovna faza. Otrok razvija 

svoje besedišče, povezuje besede med seboj, tvori povedi, pri čemer 
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pa ima pomembno vlogo tako vzgojiteljica kot ostali odrasli, saj nas 

otroci posnemajo na vseh področjih. Vzgojiteljica je otroku vzgled, 

zato mora biti njena komunikacija primerna in prilagojena otrokovi 

starosti. Otrokov jezikovni razvoj spodbuja z izbiro ustrezne 

literature, prilagojene starosti otroka, s petjem pesmic, ogledom 

predstav, dramatizacij (Kranjc in Saksida, 2001). Prav gozd je tisti, ki s 

svojimi drevesnimi vrstami, raznovrstnim rastlinjem, bogatim 

živalskim svetom, zemljo in soncem ter oblaki in čarobnostjo daje 

nešteto možnosti za bogatenje besednega zaklada, posnemanje 

različnih glasov, zvokov ter razvoj domišljije.  

 

Gozd za socialno-emocionalni razvoj 

Otrok je družbeno bitje, ki se razvija znotraj neke družbe. Na podlagi 

tega se seznanja z različnimi navadami in običaji ter kulturo 

domačega kraja. Otrok preko dejavnosti v vrtcu pridobiva socialne 

veščine, spoznava da imajo ljudje različna mnenja, se uči ustreznega 

komuniciranja, bontona, spoznava svojo okolico in upošteva pravila. 

Da pa se otrok v vrtcu počuti sproščeno in ve, kaj pričakovati, mu vrtec 

zagotavlja ustaljen potek dogodkov. S tem zagotavlja pozitivno 

vzdušje in se dopolnjuje z vzgojo od doma (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Preko različnih dejavnosti in igre v gozdu ima otrok možnost 

spoznavanja in dojemanja telesnih podobnosti in razlik med ljudmi 

ter enakovrednost vseh, dojema trajanje časa in pridobiva izkušnje o 

hitrosti spreminjanja ter se seznanja z varnim vedenjem in se nauči 

živeti v različnih okoljih. Gozd pa je tudi enkrat prostor za razvoj 

čuječnosti, kateremu dajemo v tem hitrem svetu velik poudarek. 

Tišina in obenem nežni zvoki v gozdu nam omogočajo sprostitev, 

umiritev. 

 

Čarobna umetnost 

Kurikulum za vrtce deli umetnost na likovno, glasbeno, plesno, 

dramsko in AV-medijsko zvrst. Otrok mora imeti možnost 

raziskovanja, ustvarjanja, zamišljanja in izražanja v umetnosti. 

Vzgojitelj nudi otrokom različne materiale ter jim omogoča, da se 

izražajo svobodno glede na starostne zmožnosti. Prav gozd je 

»zbirka« nešteto stvari, ki omogočajo uresničevanje ciljev vseh zvrsti 

umetnosti. Naravni material v gozdu omogoča izvedbo različnih 

likovnih tehnik, zvoki gozda (ptiče, veter, šumenje krošenj, pokanje 

vej) se lahko zlijejo s katerokoli pesmijo ali plesom in vsaka zgodba 

dobi v gozdu pravo čarobnost. 

 

Narava 

Številne dejavnosti v naravi otroku omogočajo, da se preko njih uči in 

razvija ter pridobiva nove naravoslovne izraze. Otroke je potrebno že 

od zgodnjega otroštva navajati na spoštljiv odnos do narave, živali, 

rastlin in živih bitij. Gozd otroku omogoča odkrivanje, raziskovanje in 

učenje preko vseh čutil. Nauči se biti opazovalec ter spremlja 

dogajanje okrog sebe, spoznava živo in neživo naravo, spoznava sebe, 

svoje sposobnosti in zmožnosti ter spoznava in razume skrbnost do 

narave. Otrok v gozdu spoznava vlogo sebe v okolju, razvija koncept 
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prostora in časa, občutek trajanja ter spoznava lastnosti predmetov, 

snovi, zraka, vode in svetlobe (Kurikulum za vrtec, 1999). 

 

Gozdni matematik 

Predšolski otrok se z matematiko seznanja pri vsakdanjih opravilih, ko 

razvršča oblačila, predmete, šteje, se izraža z matematičnimi pojmi 

manj, več, ob, na, levo, desno ipd. Ob tem se v gozdu uči orientacije, 

spoznava prostor, njegove meje, zunanjost in notranjost. Letni časi v 

gozdu omogočajo usvajanje barv, klasificiranje in razvrščanje ter 

seznanjanje s strategijami merjenja dolžine preko dejavnosti in igre, 

ki je prilagojena otrokovi starosti in razvoju (Kurikulum za vrtce, 

1999). 

 

Ta čarobni gozd in oblikovanje gozdne igralnice 

Gozd je izjemno spodbudno učno okolje, ki nam nudi celo paleto 

najrazličnejših možnosti učenja skozi igro. Otroci ga z veseljem 

odkrivajo, raziskujejo, pridobivajo nova znanja, pridobivajo na 

samostojnosti in se zavedajo pomembnosti gozda za naš obstoj. 

Hkrati pa je gozd prostor, ki otroku na široko odpira vrata v svet 

domišljije. V vrtcu smo se vsako leto znova zelo radi odpravili v gozd, 

ga raziskovali. Lansko leto pa je nekega dne, ko smo se ponovno 

odpravili v gozd, ob pogledu na bujni bršljan, oživel na moja prva leta 

osnovnošolskega šolanja, ko je le-to potekalo še precej drugače kot 

danes, ko smo veliko časa preživeli v naravi, tudi bližnjem gozdu in 

smo si delali hiše, tako da smo drevesa povezali z bršljanom in s tem 

postavili stene »našega doma«, v katerem smo se igrali. Ta spomin je 

bil povod, da smo z otroci nabrali bršljana, in prostor, ki smo ga že 

prej večkrat uporabljali za dejavnosti, ogradili z bršljanom, počistili 

listje in znosili veje na eno mesto. Nato smo stopili v stik tudi z 

domačo Gozdarsko zadrugo, ki nam je darovala štore, tako da sedaj 

lahko tudi v igralnici posedimo, likovno ustvarjamo, se pogovarjamo, 

opazujemo ipd. 

 

 
Slika 6: Naša gozdna igralnica 

Vir: Lasten 

 

Gozdne igre 

Igra je otrokova osnovna dejavnost. V gozdu je izjemno priložnosti za 

prosto igro, v kateri otroci sklepajo pristna prijateljstva, si določajo 

naloge med seboj, prevzemajo odgovornost drug za drugega, pazijo 

da en drugega ne poškodujejo ali da se kdo ne izgubi. Hkrati pa je 

domišljiji dopuščena prosta pot, ko ustvarjajo, pripravljajo drva za 
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Slika 7: Urejanje hiške  
Vir: Lasten  

Slika 8: Kdo se boji črnega moža? 
Vir: Lasten 

zimo, izdelujejo hiše zase ali za živali, gozdne vile. V otroških glavah 

se ob takšnih prostih dejavnostih poraja nešteto idej.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ob prosti igri pa se v gozdu igramo tudi veliko drugih iger, kot so Kdo  

se boji črnega moža, Gnilo jajce, Skrivalnice, Skriti prijatelj, Kdo se 

oglaša in številne druge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje drevo 

Na začetku šolskega leta si vsaka »Čebelica«, tako se že par lep 

imenuje moja, najstarejša, skupina, izbere v naši gozdni igralnici svoje 

drevo, okrog katerega zaveže barvni trak iz blaga. Prvo, ko stopimo v 

igralnico, vsak steče k svojemu drevesu, ga pozdravi, mu pove, 

zašepeta, kaj lepega. Prvo leto, ko smo to naredili, so bili odzivi otrok 

resnično presenetljivi. Sam objem drevesa na otroke deluje izjemno 

pomirjujoče, predvsem zanimivo jih je opazovati po počitnicah, ko 

svojega drevesa dlje časa ne vidijo, takrat so zgodbe otrok, ki jih 

pripovedujejo svojemu drevesu obširne, do podrobnosti povedo, kaj 

so počeli medtem, ko se niso videli, še bolj izvirne pa so zgodbe, ki jih 

»povedo« drevesa njim. Otroci se povsem prepustijo domišljiji. 

 

 
Slika 9: Moje drevo 

Vir: Lasten 
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            Slika 11: Naši gozdni škrat 
            Vir: Lasten  

Škrati Čebelko, Bukvo, Hrastko in Kostanjko 

Prvi, ki nas je privabil v našo gozdno igralnico, je bil štor, izjemno 

zanimive oblike, ki je od daleč resnično izgledal kot škrat. Poimenovali 

smo po naši skupini in to je naš Čebelko. Ta nam vedno znova pošilja 

kakšna zanimiva pisma z nalogami. 

 

 
Slika 10: Škrat Čebelko 

Vir: Lasten 

 

Da pa škrat Čebelko ne bi bil osamljen, so se mu kmalu pridružili škrati 

Bukvo, Hrastko in Kostanjko, ki so poimenovani po drevesu, v 

katerem so doma. Ti nam jo večkrat zagodejo. Tudi njihove domove 

smo našli po napornem orientacijskem pohodu, kjer smo na poti 

morali opraviti veliko najrazličnejših nalog. S pomočjo njih 

spoznavamo drevesne vrste, njihova imena, plodove. 

 

 
 

 

Talni živ žav in raziskovalna igralnica 

Naša prvotna gozdna igralnica nam ponuja veliko možnosti za 

najrazličnejše dejavnosti, tako smo tudi do podrobnosti raziskali tla le-

te. Ker je naša igralnica res urejena, smo povečini vedno našli le 

mravlje, kakšnega črva pod štorom ali pajka. 

 

 
Slika 12: Talni živ žav 

Vir: Lasten 
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Ob naši igralnici pa se nahaja prostor, ki pa spominja na kakšen 

zapuščen gozd, poln podrtih dreves, razpadajočih debel, lukenj, 

pajčevin in že sam po sebi kliče po raziskovanju, zato smo ta prostor 

poimenovali raziskovalna igralnica. V njej vedno znova odkrijemo 

kakšno novo žival, žuželko, tudi rastlino. Predvsem zanimivo je bilo, 

ko smo po deževni noči v gozdu srečali močerada, žival, ki je otroci do 

takrat še niso poznali. Prav tako smo med eno dejavnostjo, ko smo 

ravno raziskovali našo igralnico v našem škratu Čebelku, našli veliko 

krastačo. Seveda smo okrog nje takoj napletli zgodbo o začaranem 

žabjem princu, ki čaka izgubljeno princeso, da ga poljubi in reši uroka. 

Otroci v takšnih dogodivščinah naravnost uživajo. 

 

Joga za otroke 

Jogo za otroke v vrtcu izvajam vsaj enkrat na teden, kadar pa nam le 

vreme dopušča, pa jo prenesemo v gozd. Pri jogi ne gre le za razvoj 

motoričnih sposobnosti, gibljivosti, moči, temveč tudi temveč 

predvsem za občutenje lastnega telesa ter sposobnost koncentracije 

in sprostitve. V svet gibanja jih popeljem preko igre, domišljijskih 

predstav in pa preko zgodbe oz. knjige, ki jo tisti teden izberemo za 

knjigo tedna. Njihovo pozornost pritegnem s posnemanjem živali ter 

različnimi dihalnimi tehnikami in tehnikami za umirjanje (npr. 

prenesimo zvonček po krogu, brez da zacinglja). Ko pa jo izvajamo v 

gozdu, pa le-ta s svojimi zvoki, tišino, čistim zrakom, vetrom, doda še 

bolj posebna občutja in še večjo sprostitev. Otroci se joge izjemno 

veselijo, sprostitvene tehnike izvajajo tudi ostale dni kar samo od 

sebe. Prav zanimivo pa je, da se najbolj sprostijo prav otroci, ki so že 

po naravi bolj živahni, nemirni in navihani. 

 

Pravljični kraj in likovno ustvarjanje 

V bližini naših dveh gozdnih igralnic pa smo odkrili kraj, ki je na pogled 

zares pravljičen. Leži v globeli in na tem kraju rastejo sami iglavci. Tla 

so posejana z iglicami in nedaleč stran šumi potok. Na ta kraj se 

odpravimo, ko beremo kakšno pravljico ali ko rabimo le par minut 

sprostitve. Na tla položimo podlage in se enostavno uživamo v 

pravljičnosti tega kraja. Upodabljanje padajočega jesenskega listja, 

ustvarjanje s plodovi, vejami in listjem, odtiskovanje, slikanje in še in 

še dejavnosti je ob dobri organizaciji in iznajdljivosti možno izvesti v 

gozdu. Res, da to zahteva več priprav, več dodatnega dela s 

prenašanjem dodatnega materiala in izdelkov, a hkrati se občutki ob 

samem ustvarjanju ne dajo primerjati s tistimi v igralnici znotraj vrtca. 

Tudi otroci se ob tem navajajo na samostojnost, odgovornost ter 

razvijajo zaupanje v svoje telo in sposobnosti. Večkrat s seboj v gozd 

vzamemo tudi barve. Nekega jesenskega dne smo se tako odločili za 

prstne barve, se najprej sproščali ob opazovanju jesenskega listja, ki 

je poplesavalo v rahlem vetru in nato to poskušali upodobiti. 
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Slika 13: Moj portret 
Vir: Lasten 

Slika 14: Gozdni bingo  
Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gozdna olimpijada in gozdni bingo 

V gozdu se nahaja nešteto naravnih ovir, ki jih otrok mora premagati. 

Starejši kot je, manj bi le-teh naj bilo. A tudi v moji najstarejši skupini 

vsako leto znova opažam, da imajo otroci težave že z osnovnimi 

oblikami gibanja, samo hojo po neravni površini, hojo preko vej, kaj 

šele plezanje po vzpetini, po drevesu, hoji navzdol, pri lovljenju 

ravnotežja na deblu ipd. Ker je gibalni razvoj v prvih letih življenja 

otroka ključnega pomena za njegovo celotno življenje, ogromno 

hodimo po gozdu, po različnem površju in izvajamo različne vaje. Radi 

se poslužujemo delovnih listov, ki jih najdemo tudi na spletni strani 

Inštituta za gozdno pedagogiko.  

 

V mesecu septembru se v gozdu oglasi Tetka Jesen. Res imamo 

»srečo, da naši škrati poskrbijo, jo lahko vidimo, saj je nihče drug ne«. 

S seboj tetka prinese polno košaro jesenskih pridelkov, ki jih otroci 

spoznavajo in odkrivajo. V gozdu se nato igramo gozdni bingo, 

tombolo in preko raznih dejavnosti razvijamo fino motoriko. Otroci se 

tako tudi urijo v skupinskem sodelovanju, dogovarjanju, medsebojni 

pomoči. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

V našem vrtcu večino vsakodnevnih dejavnosti izpeljemo v naravi. 

Kadar le moremo, se odpravimo v bližnji gozd, v naše gozdne 

igralnice. Tam povsem vsaka dejavnost dobi drugačen pomen, lažje je 

pritegniti otrokovo pozornost in tudi lažje ohranjati koncentracijo dlje 

časa. Znanje, pridobljeno tam, pa je vseživljenjsko. Gozd na vsakega 

deluje pomirjujoče, terapevtsko. Ponuja nešteto možnosti za razvoj 

čuječnosti, ki je dandanes zaradi hitrega tempa življenja in 

prevladujoče tehnologije v naših življenjih, velikokrat zapostavljena. 

Velikokrat več enostavno ne najdemo časa, da bi se preprosto umirili 

in uzrli lepoto okrog nas. Prav otroci pa so tisti, ki nas posnemajo in s 

tem prevzemajo naše vzorce vedenja, ravnanja. Zato jim pokažimo, 

kakšnega pomena je gozd za naš obstoj. Naučimo jih spoštovanja do 

drugih živih bitij, da bodo tudi čez nekaj let, ko bodo zrasli v odrasle 
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ljudi, znali ceniti naravo in z njo pravilno ravnati, predvsem pa v njej 

najti vse dobro, kar nam ponuja. Kar pa je še izjemnega pomena, 

prenašati vse to tudi na naslednje rodove, saj kot pravi B. Millar: 

»Naučiti otroka, da ne stopi na gosenico, je za gosenico enako 

pomembno kot za otroka.« 
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Izkustveno učenje naravnih 

zakonitosti pri predšolskih 

otrocih 
 

DOROTEJA MAJCEN, mag. prof. raz. pouka, dipl. vzg. 

majcen.doroteja@gmail.com 

 

Povzetek: Pri pridobivanju konkretnih izkušenj in s tem novih 

spoznanj je za otroka pomembna tudi prisotnost sovrstnikov in 

odraslega. Od obojih prejme povratne informacije, na podlagi katerih 

lahko svoje znanje nadgrajuje, odrasli pa ga skozi ves proces vodi in 

usmerja. Tako kot se med sabo razlikujejo otroci, se tudi njihova 

predznanja in védenja, kar nam mora biti izhodišče in vodilo pri 

nadaljnjem načrtovanju in izvajanju. Tudi formativno spremljanje 

daje poudarek na izhajanju iz otrok. Moramo jim pozorno prisluhniti 

in jih spodbuditi k razmišljanju in postavljanju vprašanj. Ko otrok vidi, 

da vsako njegovo mnenje, ideja in sklep šteje, se bolj odpre, postane 

samozavestnejši, ostane motiviran in je na svoje dosežke ponosen. S 

svojim zgledom postavimo trdne temelje predšolskim otrokom za 

njihov odnos do narave.  

 

Ključne besede: naravoslovje v predšolskem obdobju, izkustveno 

učenje, formativno spremljanje v vrtcu, razvojni cikel dvoživke, žaba   

Abstract: The presence of peers and an adult is also important for a 

child in gaining concrete experiences and thus new insights. He 

receives feedback from both of them, on the basis of which he can 

upgrade his knowledge, and the adult guides and directs him through 

the whole process. Just as children are different from each other, so 

does their prior knowledge and knowledge, which must be our 

starting point and guide in further planning and implementation. 

Formative monitoring also places emphasis on coming out of 

children. We need to listen to them carefully and encourage them to 

think and ask questions. When a child sees that his every opinion, 

idea and conclusion counts, he opens up more, becomes more 

confident, stays motivated and is proud of his achievements. By our 

example, we lay a solid foundation for preschool children for their 

attitude towards nature.  

 

Key words: preschool science, experiential learning, formative 

monitoring in kindergarten, amphibian developmental cycle, frog 
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UVOD 

Kot vzgojiteljica v vrtcu otroke zelo rada odpeljem v naravo, 

največkrat v gozd. Želim jim ponuditi dovolj priložnosti za pristno 

doživljanje narave, saj iz lastnih izkušenj vem, da so se mi tovrstne 

dogodivščine iz vrtca najbolj vtisnile v spomin in tam še zdaj 

domujejo. Imeti proste roke (seveda, da je ob tem poskrbljeno za 

varnost) pri raziskovanju, tipanju, vohanju ipd., je nekaj 

neprecenljivega. V naši izobraževalni ustanovi postopno uvajamo 

formativno spremljanje, zato se trudim, da se dotaknemo elementov, 

ki so za to značilni, in predvsem, da izhajam iz otrok samih. Ko jim 

pozorno prisluhnemo, sledimo njihovim komentarjem in se odzivamo 

na njih, imamo včasih občutek, da proces steče sam od sebe.  

 

Narava in naravoslovje v predšolskem obdobju 

Naravoslovje je raziskovanje živega in neživega sveta v naravi. 

Predšolsko obdobje je tisto, v katerem otrok izkusi prva doživetja in 

izkušnje v naravi. Pomembno je, kakšna so ta doživetja in stiki z 

naravo, saj ti pogojujejo in določajo nadaljnji (naklonjen, spoštljiv in 

odgovoren) odnos do nje. Zanimanje za živo naravo je pri otrocih zelo 

veliko, kar se kaže skozi njihove spontane aktivnosti, kot so nabiranje 

listja, opazovanje mravelj, igra z mivko. Zato mora biti otrok že takrat 

deležen naravoslovno – okoljskega opismenjevanja, saj bo tako lahko 

postal aktiven soudeleženec dogajanja v okolju. Pri naravi otrok živa 

bitja spoznava, z njimi uživa in se zanima za njihove življenjske pogoje. 

Razvija tudi sposobnosti dojemanja in povezovanja dogodkov v 

prostoru in času (Katalinič, 2010, str. 9–10; Bahovec idr., 1999, str. 

55–56). 

 

Zaznavne sposobnosti čutil se pri otrocih v predšolskem obdobju šele 

razvijajo in ostrijo, kar je dobro izkoristiti za opazovalne vaje. Odrasli 

mora zato otroku omogočiti dovolj priložnosti in časa, da lastnosti 

narave začuti z lastnim preizkušanjem z vsemi čutili – zaradi tega je 

bolj zavzet za učenje. Otrok naj sproti govori, ubeseduje občutja in 

spoznanja ter postavlja vprašanja, saj obenem razvija sposobnost 

mišljenja, ker čuti potrebo, da svoja občutja in misli izrazi še drugim. 

Najprej naj, če se da, posredno in v posebnih dogodkih (kot je 

paličnjak na rastlini, deževnik v zemlji) opazuje po lastnem interesu, 

dokler mu ne pade motivacija. Nato ga vodimo in spodbujamo, tako 

da v določenih situacijah sam najde in reši problem. Poleg tega, da 

otrok rad neguje rastline in živali v svojem okolju, z njimi rokuje, se 

veseli srečanja z njimi in je do njih obziren, mu omogočimo tudi, da 

jih prinaša iz narave (v raziskovalni kotiček ali na okensko polico), 

zanje trajno skrbi in jih v naravo vrača (Katalinič, 2010, str. 11; 

Bahovec, str. 56, 61–62).  

 

Izkustveno učenje (predšolskih otrok) 

Enotne opredelitve izkustvenega učenja še nimamo. Nekateri bi mu 

namenili osrednjo vlogo v izobraževalnem procesu, spet drugi so 

mnenja, da je to zgolj popestritev klasičnega »resnega« učenja 

(Marentič Požarnik, Šarić in Šteh, 2019, str. 9).  
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Vzgojiteljica Dragica Toplišek Tušar pravi, da je izkustveno učenje vse, 

kar otrok sam preizkusi,  doživi, otipa in skozi svoje dejanje pride do 

ugotovitve. Izhajamo iz otroka, damo mu material. Nato sam 

preizkuša in postavlja vprašanja o nadaljnji uporabi, nadgrajuje svoje 

znanje. Zavedati se moramo, da je manj več (Rupar, 2019, str. 31). 

Neposredna izkušnja lahko spremeni posameznikovo znanje ali 

mnenje o določeni stvari. Da te izkušnje ne vodijo do zmede in 

neorganiziranega znanja, morajo biti vodene. Izkustveno učenje 

postane učinkovito v pravem učnem prostoru, kar klasične učilnice 

niso – zato med oblike izkustvenega učenja uvrščamo tudi npr. 

ekskurzijo in učenje med sprehodom po gozdni učni poti (Marentič 

Požarnik, Šarić in Šteh, 2019). Če je v skupini članov premalo, lahko to 

ustvari premalo dinamike. Če je članov preveč, pa se morda le-ta ne 

more razviti. Iz interakcije med člani skupine dobimo povratno 

informacijo o otrokovem razumevanju in razvijanju idej – na podlagi 

tega predznanja gradimo naprej  (Marentič Požarnik, Šarić in Šteh, 

2019). Pri spoznavanju živih bitij lahko z izkustvenim učenjem 

uresničimo dva pomembna cilja; otrok si o njem naredi pravilno 

predstavo (ne npr. iz napačnih podatkov, ki jih dobi iz slikanice, 

pravljice ali pripovedke) in ustvari spoštljiv odnos, k čimer pripomore 

tudi dober zgled vzgojitelja (npr. kadar je v igralnici ali naravnem 

okolju prisotno živo bitje mora vzgojitelj poskrbeti za varnost in 

pravilno ravnanje z njim). Na podlagi prave predstave lahko otrok 

dalje gradi abstraktno mišljenje in znanje (Vrščaj v Potrebuješ, 2021, 

str. 8–9) in abstraktni pojmi zanj postanejo bolj oprijemljivi (Marentič 

Požarnik, Šarić in Šteh, 2019). Konkretne izkušnje se otroku bolj 

vtisnejo v spomin in so učinkovitejše kot kakršnokoli drugačno 

učenje. Aktivnost je (za razliko od posredovane izkušnje v besedi ali 

sliki) predšolskim otrokom najbolj všeč (Garvas, 2010, str. 37), se pa 

splošna spoznanja in lastne izkušnje seveda prepletajo (Marentič 

Požarnik, Šarić in Šteh, 2019). Naša naloga je, da otrokom ponudimo 

bogato okolje, veliko izkustvenih doživetij ter fizičnih in socialnih 

aktivnosti, ki jim omogočajo raziskovanje, oblikovanje in razširitev 

njihovega znanja (Garvas, 2010, str. 37).  

 

Od tradicionalnega učenja k novejšim pristopom – formativno 

spremljanje v vrtcu (v nadaljevanju FS)  

Kadar spremljamo predšolske otroke moramo biti pozorni na njihovo 

naravo učenja, saj se učijo s poskušanjem, interaktivno, izkušenjsko, 

z rokovanjem s predmeti/sredstvi in v konkretnih okoliščinah. 

Prilagajati moramo načine spremljanja otrok, saj je njegov razvoj 

hiter, neenakomeren, pod velikim vplivom okolja in intenziven na 

posameznih področjih. Niti dva otroka nista enaka, saj izhajajo iz 

različnih kultur in družin, v otrokovem razvoju pa opažamo tudi 

obdobja hitre rasti in obdobja zatišja oz. mirovanja. Razpon otrokove 

pozornosti je običajno zelo kratek, zato ga lahko dnevno spremljamo 

zgolj v kratkih časovnih odsekih, ki jih ponavljamo v daljšem 

časovnem obdobju (Holcar Brunauer idr., 2017, str. 4).  

 

 



67 
 

Elementi FS v vrtcu  

Elemente FS lahko uvajamo posebej ali več oz. vse hkrati (Holcar 

Brunauer idr., 2017, str. 5). Ti so neločljivo povezani – velja načelo 

manj, a tisto kakovostno (Palir Mavrič, 2017, str. 73). 

 

 
Slika 1: Prilagoditev petih ključnih elementov FS za razumevanje in uporabo v 

vrtcih 

Vir: Wiliam v Holcar Brunauer idr., 2017 

 

Aktivna vključenost otrok v proces: otroci so v načrtovanje vzgojno-

izobraževalnega dela s pomočjo vzgojitelja vključeni na podlagi 

njihovih želja, idej in pobud, ki predstavljajo njihovo védenje oz. 

predznanje. Odgovori na vprašanja, ki jih otrokom postavlja vzgojitelj, 

sporočajo, kako nekaj razumejo (vprašanja morajo biti pristna, ki 

vzgojitelja resnično zanimajo in otroke spodbujajo k razmišljanju). 

Vzgojitelj si mora vzeti čas, da otroke pazljivo posluša, hkrati pa 

spodbuja, da tudi sami postavljajo vprašanja. Skupaj razmislijo, kako 

bodo cilje dosegli (dogovor kaj bodo počeli, kako in zakaj). Vzgojitelj 

mora zagotavljati uravnoteženo uresničevanje ciljev področij 

kurikuluma in vedeti, na kateri točki razvoja in učenja je posamezni 

otrok in skupina kot celota (Holcar Brunauer idr., 2017, str. 5, 19). 

Primeri vprašanj za spodbujanje mišljenja otrok: Kako bi to drugače 

naredil? Kako si to odkril, kako to veš? Kaj se je zgodilo? Kaj bi se 

zgodilo, če … (Holcar Brunauer idr., 2017, str. 20). 

 

Dokazi: zbiranje in dokumentiranje dokazov o učenju in razvoju otrok, 

da vidimo proces napredka. Zbiramo jih neposredno pri igri, v dnevni 

rutini in vodenih dejavnostih. Opažanja zapisujemo (vprašanja, izjave, 

komentarji, pogovori, intervjuji, anekdotski zapisi), otroke in 

dejavnosti fotografiramo/snemamo ter zbiramo in opremljamo 

izdelke otrok (zanje so pomembni komentarji vzgojitelja in odnos do 

izdelkov) (Holcar Brunauer idr., 2017, str. 7, 20). 

 

Povratna informacija: biti mora otrokom razumljiva, pravočasna, 

smiselna in ustrezna, osredinjena naj bo na dejavnosti otroka in ne na 

njegove lastnosti (Holcar Brunauer idr., 2017, str. 8). Dobro vpliva na 

dvig motivacije in pripomore k sprotnemu odpravljanju 

pomanjkljivosti. Če so dejavniki učenja (oblike, metode, motivi, viri in 

okolje) vnaprej določeni, samoregulacijsko učenje ni mogoče, vpliv na 

lasten dosežek pa je občutno manjši. Napak ne označimo kot 

neuspeh, ampak kot povratne informacije, s pomočjo katerih odrasli 

otroke usmerja naprej. Medsebojno si jih podajajo tudi otroci. Odrasli 

slišano in pridobljeno uporabi pri nadaljnjem načrtovanju (Palir 

Mavrič, 2017, str. 73, 75–77).  
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Učenje otrok od otrok: vzgojitelj mora spremljati pogovore in 

razprave otrok (kako si razlagajo in izgrajujejo svoje razumevanje 

stvari, pojavov in dogodkov z drugimi otroki pri različnih dejavnostih). 

S tem se učijo, da lahko vsi prispevajo k uspehu posamezne dejavnosti 

v okviru svojih zmožnosti in da je uspeh skupine odvisen od vsakega 

posameznika (pomembno je vsako razmišljanje in védenje sovrstnika) 

(Holcar Brunauer idr., 2017, str. 9). 

 

Vrednotenje in samovrednotenje: vzgojitelj otrokom pomaga, da 

razmišljajo o tem, kar so spoznali, česa so se naučili, kako bi lahko 

uporabili pridobljeno znanje drugače ipd. Tako postopoma začnejo 

vrednotiti svojo igro, udeležbo in razvijajo občutek o lastnem 

napredku, hkrati pa tudi razvijati višje miselne procese, 

pripovedovalne zmožnosti ter emocionalne in socialne spretnosti 

(Holcar Brunauer idr., 2017, str. 10).  

 

Tematski sklop – žaba z repom (prikaz primera) 

Ker so moji »predšolčki« le korak stran od vstopa v šolo, jim 

radovednosti, vedoželjnosti in tiste zdrave navihanosti ne manjka. 

Škornji na garderobnih poličkah in velik nahrbtnik s povečevalnimi 

stekli, vedri ter lopatkami so pri nas obvezna oprema. Nič nas ne more 

ustaviti, kadar se nam zahoče svežega zraka v gozdu ali na jasi, 

raziskovanja, opazovanja ali pa samo sedenja v tišini med krošnjami 

dreves. V spodnjem zapisu želim pokazati otrokovo perspektivo 

doživljanja obravnavanega tematskega sklopa na podlagi izkustva in 

predstaviti delček procesa učenja ter nekaj zanimivejših aktivnosti. 

 

Izhodišče in predlogi za novo »naravno« pustolovščino 

 Ko smo se nekega pomladnega dopoldneva odpravili na sprehod po 

kraju, smo naleteli na ribnik, v katerem je bil žabji mrest. Otrokom je 

padel v oči in sledil je spontani pogovor:  

 »Lej! Kaj je to?« 

 »Neki sluzastega.« 

 »Tk ko kake jajčke zgleda.« 

 »Mrest je. Od žab jajčke.« 

 

Fant, ki je poimenoval to čudno stvar, je prijateljem povedal, kaj je 

mrest (»Iz jajčk nastanejo paglavci, pol pa žabe«). Najdba je otroke 

pritegnila, kar je bilo odlično izhodišče za našo novo pustolovščino. 

Otroci so bili v proces aktivno vključeni v trenutku, ko so mrest opazili, 

razprava pa se je nadaljevala kasneje v igralnici. Najprej je bilo 

potrebno »potipati« njihovo predznanje.  
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Slika 2: Primer plakata z dobesednim zapisom izjav otrok 

Vir: Lasten 

 

Rešitev, ki so jo podali otroci na vprašanje »Kako bi to preverili, kje bi 

lahko to izvedeli?«, je bila, da bi žabji mrest prinesli v igralnico in 

opazovali spremembe. Na tem mestu bi dodala, da so dvoživke zelo 

občutljive in zelo ogrožene. Vse v Sloveniji so zavarovane, razen 

navadni močerad. Prepovedano jih je loviti, namerno ubijati ali 

prodajati (Bajd v Potrebuješ, 2021). Poleg drugih dejavnikov, ki so 

krivi za ogroženost dvoživk, je tudi, da se mlaka, v katero žabe odložijo 

mrest, lahko posuši še pred končanim razvojem (Esenko v Potrebuješ, 

2021). Priporočilo zagovornikov gojenja živali v vrtcu je, da če gojimo 

žabe iz paglavcev, imamo največ pet jajčec. Da se žabe v akvariju ne 

bi poškodovale, ko začnejo skakati, je priporočljivo, da jih v naravo 

spustimo takoj, ko se razvije žaba oz. ko paglavcu zakrni rep (Novak 

idr. v Potrebuješ, 2021). Dvoživko vedno vrnemo na mesto, kjer smo 

jo dobili (Bajd v Potrebuješ, 2021). S sodelavko sva poskrbeli, da smo 

upoštevali vsa priporočila za gojenje žab v vrtcu ter da smo jim 

zagotovili primerne razmere in okolje. Ravnali smo v skladu z Uredbo 

o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. 

 

Načrt in miselni izziv 

Naredili smo načrt, kako naj bi to izgledalo in na kaj moramo biti 

pazljivi. Otrokom je bil postavljen miselni izziv: Kam bi lahko dali 

mrest? Kakšen je primeren prostor za razvoj žab, da bo čim bolj 

podoben njihovemu naravnemu okolju?  

 »Dali bi ga lahko lonček, skledo, akvarij.«  

 »V akvarij damo travo, kamenje, vodo.«  

 

Otroke sva spodbudili, da doma o tem povprašajo starše, skupaj z 

njimi  poiščejo odgovore v različnih virih in mogoče s sabo prinesejo 

primeren material (eno stvar). Ugotovitve smo naslednji dan združili 

in tudi skupaj pobrskali po spletu – ogledali smo si slikovne vire in 

videoposnetke (npr. naravna bivališča paglavcev in žab). Včerajšnjim 

sklepanjem smo dodali naslednje ugotovitve:  

 Voda mora biti iz ribnika/mlake, saj je ta najprimernejša. Ne sme 

biti pretopla (ne več kot 20 °C) ali premrzla.  

 V akvariju mora biti večji kamen, ki gleda iz vode, da lahko 

paglavci in žabe na njem počivajo in hodijo po kisik. 
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 Paglavci morajo imeti hrano (alge, ribjo hrano, kasneje komarje, 

mušice).  

 

Tako je meseca aprila (8. 4. 2021) manjši žabji mrest dobil svoje mesto 

v našem opazovalnem kotičku. Delček mresta (velik približno za pest) 

smo iz ribnika skupaj z vodo previdno zajeli z večjim vedrom, brez 

škodljivega in nespoštljivega posega v naravno okolje. Otrokom je 

bilo potrebno poudariti, da bodo žabe naši obiskovalci za krajši čas in 

da moramo za njih ustrezno skrbeti, jih paziti ter hraniti, da jih bomo 

lahko polni novega znanja vrnili v »domači« ribnik. Ko smo mrest z 

vodo iz ribnika dali v steklen akvarij, kamor smo prej namestili velik 

kamen in manjši šop trave, smo si ga natančno ogledali. Črne pike v 

želatinastem ovoju so bile že velike, zato smo pravilno predvidevali, 

da se bodo paglavci izlegli že v prihodnjih dneh. Vsak dan smo zadolžili 

nekoga, ki je preveril akvarij (čistost vode, zadostna količina hrane). 

Niso se vsi paglavci izlegli na isti dan in tudi v prihodnje se niso vse 

žabe razvijale enako, so se pa vse relativno hitro – verjetno zaradi 

ustreznih pogojev. Vodo v akvariju smo tedensko menjavali in ji 

dolivali svežo iz ribnika, kjer smo mrest našli. Ko so se paglavcem oz. 

pupkom začele razvijati okončine in krajšati repi, smo akvarij pokrili – 

delno s steklom, delno z gosto mrežo (da je bilo v akvariju dovolj 

kisika). Na to so opozorili otroci, ki so se seznanili in dojeli nov pojem 

»dvoživka«. 

 

Primeri dokumentiranja napredka in novo pridobljenega znanja 

otrok 

Opazovanje sprememb in dogodkov, ki so bili otrokom zanimivi, čudni 

ipd., ni bilo vodeno, ampak prepuščeno njim. Nekaj primerov 

sprotnih pogovorov in komentarjev otrok v času proste igre, v 

opazovalnem kotičku (zapisano ob različnih dnevih in stopnjah 

razvoja žab): 

 »Lej, ko tti spi v travi.« 

 »En ma že noge! Ne, dva!« 

 »Komarja sem ujel, v akvarij 

ga bom dal.« 

 »Voda malo smrdi.« 

 »Zakaj se pa še eni niso 

izvalili? 

  »Kk so lepe male žabice. Pa 

brez repa so, lahko že 

skačejo. Pa po kamnu 

hodijo.« 

 »Ena bo vn skočla! Po steklu 

pleza!« 

 »Kk se pa lahko odrine? Če 

je lokvanj mali, se lahko 

potopi.« 

 

Odgovore na zgoraj navedena vprašanja oz. ustreznost njihovih 

ugotovitev smo predebatirali in nato potrdili/ovrgli na podlagi 

različne literature. 
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Sliki 3, 4: Sestavljanka in otipljivi modelčki s stopnjami razvoja žabe 

Vir: Lasten 

 

V opazovalnem kotičku so bili na voljo kartončki s fotografijami žab v 

različnih fazah razvoja – otroci so jih ažurno prirejali tako, da so jih 

lepili na stransko steno akvarija. Prišli so tudi do pomembnejšega 

spoznanja, kateremu so bili priča na lastne oči – paglavcem rep ne 

odpade, ampak se krajša (zakrni). 

 

 
Slika 5: Vodenje »dnevnika« – skiciranje opaženih razlik in lepljenje po 

kronološkem zaporedju 

Vir: Lasten 
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Slika 6: Likovno ustvarjanje 

Vir: Lasten 

 

Ker naš namen ni bil, da bi žabice vznemirjali in ker lahko imajo v koži 

strupene žleze, smo si pravilno rokovanje z njimi raje ogledali na 

spletu. Fant na posnetku je občutek žabe na roki opisal kot nekaj 

mrzlega, sluzastega, z izboklinicami. Izpostavil je tudi napihovanje 

zvočnega mehurja (spodaj ali ob straneh). Čez nekaj tednov (19. 5. 

2021) so otroci sami rekli, da žabe zagotovo pogrešajo prijatelje in da 

jih je verjetno strah (sami se jih niso bali – videli so, da za to ni razloga, 

kar je še ena pozitivna stvar v obravnavanem tematskem sklopu). 

Predlagali so, da jih vrnemo nazaj v ribnik. Sprehodili smo se tudi do 

že poznane mlake ob robu gozda, kjer smo imeli srečo, saj so nas 

pričakale tri odrasle žabe. 

 

  
Sliki 7 in 8: Vrnitev žab v ribnik in obisk odraslih žab v mlaki v gozdu 

Vir: Lasten 

 

Povratne informacije prihajajo z vseh strani 

Sprotne povratne informacije so otrokom dvignile motivacijo (videli 

so, da so na pravi poti do cilja) in jih usmerile v nadaljnja 

razmišljanja/sklepanja. Nekaj primerov:  

 Od otroka k otroku: 

»Kam pa tj bojo šle žabice, ko jih bomo spustli?« »Upam, da ne 

čez cesto, da jih ne kdo povozi. Sem vidla enkrat prometni znak z 

žabo.« 
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 Vsestransko (od otroka k otroku, od otroka k odraslemu, od 

odraslega k otroku):  

Po druženju in razpravljanju pri akvariju je otroke zanimalo, kdo 

»ima prav«. Del pogovora, ki jim je spodbudil dvome:  

»Tti paglavc kruh grize.« »Ne pa ne, če nima zob. Sam pogoltne 

ga.« »Kk si pa najde žaba sama hrano?«  

Podani predlogi: »Pa že zavoha.« »Mogoče kako vejico al pa 

travo premakne, pa poišče.« »Jezik vn stegne, pa se ji gr prilepi.«  

Pa preverimo! V takih primerih je splet spet naše najboljše 

pomagalo. Izvedeli smo, da žabe zelo slabo vidijo in zato hrano 

ujamejo le, če se premika. Če žabe ne bi tako hitro iztegnile 

jezika, bi jim lahko muhe in ostali insekti ušli.  

 Od odraslega k odraslemu: Vprašanje mame zjutraj pri vratih: »A 

je res treba žabe v vrt spustit? Mi je X včeraj povedal, da ste se 

to pogovarjali, pa še nisem slišala.« 

 

Igra Matematični ribnik 

Otroci pri tej starosti imajo radi, da jim določeno razlago ali pravila 

poda prijatelj (še bolj pa, da jo drugemu poda sam). S tem imajo 

občutek, da so pomembni in samostojni. Pri omenjeni igri za urjenje 

barv, štetja in spretnosti, met kocke določi, koliko plastičnih kroglic v 

izbrani barvi moramo uloviti v ribiško mrežo. Primeri medsebojnega 

usmerjanja/spodbujanja:  

 „Težko je, ko ujameš, ko ti kaka druga barva zravn gre.“ 

 „Včasih, ko vn vsipaš, še kera bunkica v mreži ostane. Včasih dve 

al pa tri.“ 

 „Vstani, pa ti bo lažje. Bele se najboljše vidijo, kr tiste poberi.“ 

 „Ti bom js pomagala štet, da ne pozabiš, kolk jih že maš v mreži. 

Ena, dva, tri, štiri.“ 

 

 
Slika 9: Lovljenje žogic (žabjih jajčec) v ribiško mrežo 

Vir: Lasten 

 

Igra za slušno pozornost – Spremenimo se v žabe (žabja 

perspektiva)  

Videoposnetek Kako svet vidijo žabe nam je približal njihovo 

doživljanje sveta okoli sebe. Predvajala sem različne zvoke (brenčanje 

muhe, petje čričkov, naliv, regljanje, hoja po luži …). Otroci so z gibi 

ponazorili, kako se vede/giba žaba, kadar ona zasliši ta isti zvok. Ko 

smo gibe že obvladali, sem zvoke naključno menjavala vedno hitreje. 

Koncentracija in poslušnost pri otrocih je bila velika.  
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Slika 10: Kakšen gib ustreza kateremu zvoku? 

Vir: Lasten 

 

»Fajn je blo, ko smo mogli poslušat pa ugotovit.« 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

V predšolskem obdobju so otroci radi aktivni in so vedoželjni, zato 

moramo to izkoristiti na način, da jim ponudimo čim več priložnosti, 

da v njej raziskujejo in opazujejo, brez da bi bili pri tem (časovno) 

omejeni. V praktičnem delu sem se dotaknila otrokovega dojemanja 

pristne izkušnje, ki mu jo ponudi narava. Otroci so bili priča naravni 

transformaciji od žabjega mresta do žab, ki jim zakrni rep in zrastejo 

okončine, v čimer so bili aktivni udeleženci. Osredotočila sem se na 

njihovo doživljanje in videnje le-tega, tako da sem prisluhnila 

njihovemu glasnemu razmišljanju, medsebojnemu razglabljanju, 

sklepanju, iskanju rešitev in učni proces peljala od tam naprej. V 

tematiko sva s pomočnico vpletli tudi aktivnosti z drugih področij 

kurikuluma za vrtce. V praktičnem delu smo videli, da so lahko 

aktivnosti pri tovrstnem tematskem sklopu zelo pestre in raznolike 

ter za otroke (ker čutijo, da so slišani in upoštevani) privlačnejše od 

slišane besede. Stoječe in tekoče vode (ki nudijo dom, zbirališče in 

pribežališče raznovrstnim živalskim vrstam, obenem pa so obdane z 

grmi, zeliščnimi travami in drevesnimi vrstami) so pravo bogastvo v 

svetu narave. Mlake so shajališče, kjer kraljujejo predvsem dvoživke 

– ne glede na starost opazovalca in poslušalca je opazovanje svatbe v 

mlaki in poslušanje žabjega regljanja dogodek in doživetje, ki ga 

pomnimo še dolgo (Katalinič, 2010, str. 14).  S tem, da so se otroci o 

tematskem sklopu z nekoliko drugačnim, »neklasičnim« pristopom, 

pogovarjali še nekaj tednov, sem dobila potrditev, da je osebna 

izkušnja res veliko trajnejša in ima močnejši vpliv, kot če otrokom 
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nekaj le povemo ali pokažemo v medijih. Bolj nazorno in 

predstavljivo, kot da so videli paglavce in pupke pod vodo in kasneje 

(te iste) žabe na kamnu, jim pojma dvoživka ne bi bilo mogoče 

predstaviti. Proces, v katerega smo aktivno vključili otroke, je izpolnil 

še en pomemben cilj: ker predšolski otroci pojma čas in trajanje še ne 

dojemajo dobro, so s tem dobili boljši občutek, hkrati pa nam je 

uspelo preprečiti napačno časovno predstavo na podlagi fotografij in 

videoposnetkov – da se žabice razvijejo v le nekaj dneh. V primerjavi 

s trajanjem tega razvojnega cikla jim bomo v prihodnje lažje pojasnili 

tudi druge primere. 

 

»Narava je okolje, v katerem poteka izobraževanje, v katerem je 

učiteljica narava, a obiskovalci njeni učenci« (Katalinič, 2010).  
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Povzetek: Učenci z različnimi posebnimi potrebami in primanjkljaji so 

že v osnovi na področju bralne pismenosti bolj ogrožena skupina, zato 

potrebujejo še toliko bolj sofisticiran pristop in individualno 

obravnavo pri spodbujanju pisanja in branja. V članku je na kratko 

predstavljen pomen pisanja z roko in same bralne pismenosti. 

Specialni pedagogi imamo na urah dodatne strokovne pomoči 

možnost spoznati otroke globlje in za vsakega posebej v 

individualiziranem programu načrtujemo prilagojen način dela. 

Veliko večji pomen in učinek ima učenje določenih veščin, če otrokom 

zadevo osmislimo in mu jo prikažemo na konkretnem primeru preko 

vsakdanjega življenja. V nadaljevanju je predstavljeno, kako 

spodbuditi učenca s posebnimi potrebami k pisanju z roko, branju, 

navezovanju novih stikov, preko pristopa, ki smo ga poimenovali 

Pisemski prijatelj. Predstavila sem pozitivne plati, pomanjkljivosti, ki 

so se porajale in zapisala izkušnjo učenca. 

 

Ključne besede: učenci s posebnimi potrebami, pismenost, bralna 

pismenost, dodatna strokovna pomoč, pisemski prijatelj 

 

Abstract: Pupils with various special needs and deficits are basically 

a more vulnerable group in the field of reading literacy, so they need 

an even more sophisticated approach and individual treatment in 

promoting writing and reading. The article briefly presents the 

importance of handwriting and reading literacy itself. During the 

hours of additional professional help special pedagogues have the 

opportunity to get to know the children more deeply. For each of 

them we organize teaching in individually way in an individualized 

program. Learning certain skills has a much greater significance and 

effect if we give meaning to the children and show it to them in a 

concrete case through everyday life. The following presents how to 

encourage a student with special needs to write by hand, read, make 

new contacts, through an approach called the Letter Friend. I 

presented the positive sides, the deficiencies and wrote down the 

student experience. 

 

Key words: pupils with special needs, literacy, reading literacy, 

additional professional help, letter friend 
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UVOD 

Že zelo zgodaj se srečujemo s prvimi oblikami predopismenjevalnih 

spretnosti. Vse te pa so osnova za kasnejše nadgrajevanje pisanja in 

branja v procesu izobraževanja, ki ga nato uporabljamo na vsakem 

koraku v življenju. V šolah vedno bolj načrtno spodbujamo pri učencih 

pisanje z roko in bralno pismenost. V zadnjih letih je tudi kar nekaj 

projektov, ki so ustvarjeni s tem namenom (npr. Teden pisanja z roko, 

projekt OBJEM …). Sama se pri svojem delu srečujem z ranljivejšo 

populacijo učencev v osnovnošolskem izobraževanju. Velika večina 

učencev, ki jim pomagam na urah dodatne strokovne pomoči, se 

poleg drugih primanjkljajev sooča tudi s primanjkljaji na področju 

branja in pisanja. Pogosto zaradi prej omenjenih težav  nimajo  

motivacije, vztrajnosti, pozitivnega odnosa do branja in pisanja 

nasploh. Posledično se zaradi neuspehov, zasmehovanja s strani 

sošolcev, nespodbudnega okolja pojavi slaba samopodoba in nizka 

šolska samopodoba. Skozi izkušnje sem ugotovila, da klasične oblike 

učenja in utrjevanje branja in pisanja pri učencih ne dosežejo želenih 

učinkov, v veliki večini pa učenci vaje delajo le zato, ker jih morejo, 

nikakor pa ob vsem tem ni nekega navdušenja, motivacije. Vsi se 

zavedamo, da se največ naučimo takrat, ko smo sproščeni, ko je učni 

proces izpeljan preko igre in ko ne čutimo, da se nečesa moramo 

naučiti. Pri svojem delu se trudim pristopati pri poučevanju temeljnih 

šolskih znanj na drugačen, inovativen, neklasičen način, ki pa je 

vseeno prilagojen individualnim sposobnostim in interesom 

posameznega učenca. Ravno zaradi tega se je razvila ideja Pisemski 

prijatelj, ki jo bom tudi predstavila v nadaljevanju. 

 

Pismenost in pomen pisanja z roko 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2020) je izraz pismenost 

razložen kot znanje branja in pisanja. Vidimo pa, da je izraz pismenost 

bistveno kompleksnejši pojem, ki zajema poleg zgolj znanja branja in 

pisanja, še široko paleto zmožnosti delovanja na različnih področjih. 

Sodoben način življenja, tempo vsakdana, vedno večja želja po 

instant rešitvah hkrati pa tudi doseg IKT na vsakem koraku, vedno bolj 

izpodriva klasičen način pisanja na roko. Učitelji v šolah se dnevno 

srečujejo s situacijami, da otroci skoraj ne znajo oz. ne želijo več pisati 

z roko. Pisava otrok je slabše berljiva, poteznost črk toga, 

neizoblikovana, težje se držijo črtnih omejitev, nimajo več vztrajnosti 

za pisanje … Veliko raziskav dokazuje pomembnost pisanja z roko. 

Pisanje z roko je več kot le preprosta grafomotorična spretnost. 

Zahteva namreč zaznavno gibalno integracijo (vizualno percepcijo, 

motorično koordinacijo ter vizualno motorično integracijo) in drobne 

gibalne spretnosti, brez katerih je nemogoče oblikovati črke na 

papirju. Zaradi vsega tega je pisanje z roko kompleksna zaznavno-

gibalna spretnost, pri kateri se zaznavni vidik nanaša na obliko črk, 

motorični pa na gibe, povezane z njihovim nastajanjem na papirju 

(Vinter in Chartel, 2010). Tudi nevroendokrinolog dr. Ranko Rajović, 

predsednik Svetovnega odbora Mense za nadarjene otroke in 
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svetovalec Unicefa za izobraževanje otrok, opozarja, da pisanje na 

papirju ohranja in razvija pomembne možganske funkcije. 

 

Bralna pismenost   

Uspešnost pri branju vpliva na dosežke tudi na drugih področjih 

življenja. Po besedah (Pečjak, 2010) je bralna pismenost temeljni 

element vseh pismenosti, prav tako je cilj sodobnega pouka, da je 

učenec ob koncu obveznega šolanja bralno pismen. Bralna pismenost 

ni danes razumljena kot zmožnosti, ki jo pridobimo kot otroci, v prvih 

letih izobraževanja. Pod tem pojmom je zajet širok spekter znanj, 

spretnosti in strategij branja, ki jih kot posamezniki pridobivamo skozi 

celo svoje življenje. Vse prej našteto  posamezniku omogoča, da 

pridobi izobrazbo, zaposlitev, da se je sposoben znajti v družbeno-

ekonomskem  in zasebnem življenju (PISA, 2015). Široko gledano sta 

spretnosti branja in pisanja orodji za pridobivanje znanja, učenje 

dejstev, uspešno komunikacijo, uporabo računalnika, tiskanih gradiv 

in elektronskih medijev ter še za vrsto drugih spretnosti, ki vključujejo 

pismenost (Buljubašič Kuzmanović in Kelić, 2012, str. 45–62). 

 

Otroci s posebnimi potrebami v programu osnovnih šol s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

Definicij o tem, kdo sploh so otroci s posebnimi potrebami, je 

ogromno in so si nemalokrat različne od avtorja do avtorja. Vsem 

otrokom s posebnimi potrebami pa je skupno, da potrebujejo v 

procesu vzgoje in izobraževanja prilagojene oblike dela ob pomoči 

katerih lahko izkažejo svoje znanje in dosežejo uspeh. Otroci s 

posebnimi potrebami so v 2. členu Zakona o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami opredeljeni kot otroci z motnjami v duševnem 

razvoju, slepi n slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, 

gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami, 

otroci s čustveno in z vedenjskimi motnjami. V vzgoji in izobraževanju 

se teži k temu, da bi bili vsi učenci s posebnimi potrebami usmerjeni 

v vzgojno-izobraževalne programe, ki ustrezajo njihovim 

sposobnostim, zmožnostim, čustvenem, socialnem in zdravstvenem 

potrebam. O usmeritvi otroka v zanj najbolj optimalen vzgojno-

izobraževalni program odloča komisija za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami, na podlagi vseh dejstev in okoliščin, ki vplivajo 

na nadaljnji razvoj otroka. 

 

Dodatna strokovna pomoč 

Dodatna strokovna pomoč (DSP) je oblika pomoči, določena z 

odločbo o usmeritvi in se izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki 

so usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim 

izvajanjem in DSP ter v izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem  in DSP. Le-ta se lahko izvaja kot svetovalna storitev, učna 

pomoč ali pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj. Skupno število ur DSP je lahko maksimalno 5 ur na teden, 

obseg in način izvajanja je določen z odločbo o usmeritvi (Pravilnik o 
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dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s PP, 2013). Učencem s 

PP so z izvajanjem DSP zagotovljene enake možnosti kot njihovim 

vrstnikom, osnovni dokument izvajanja DSP pa je individualiziran 

program (Vršnik Perše idr., 2016). B. Opara (2005) pravi, da je 

individualiziran program (IP) bistven dokument, ki daje smernice, 

kako obravnavati otroke s posebnimi potrebami, hkrati pa je tudi 

informacijska osnova za poročilo učitelja. IP je zakonsko zagotovljen 

vsem otrokom, ki so že usmerjeni ali pa so v postopku usmerjanja v 

različne programe vzgoje in izobraževanja.  

 

Učenci s posebnimi potrebami ter pisanje in bralna pismenost 

Branje in pisanje sta temeljni šolski spretnosti in veščini, ki sta osnova 

in nujno potrebni za vso nadaljnje učenje tako v šolskem procesu kot 

tudi kasneje v življenju. Jasna Munda (2016) je v svojem magistrskem 

delu z raziskavo ugotovila, da  učenci s posebnimi potrebami ob koncu 

v osnovnošolskega izobraževanja v programu z enakovrednim 

izobraževalnim standardom, zaključujejo slabše funkcionalno 

pismeni v primerjavi z njihovimi vrstniki z značilnim razvojem. Učenci 

s primanjkljaji na področju branja in pisanja so podskupina učencev s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Specifično bralno-

napisovalne težave ali motnja branja in pisanja so najbolj pogoste 

specifične učne težave, hkrati pa so tudi med najbolj raziskanimi 

specifičnimi učnimi težavami. Specifično bralno-napisovalne težave 

lahko v različni literaturi zasledimo pod različnimi strokovnimi 

termini: disleksija (težave z branje in pisanjem), disortografija (težave 

s pravopisom), disgrafija (težave z rokopisom – grafomotoriko) … 

 

Pisemski prijatelj – primer dobre prakse 

Vedno znova se pri spodbujanju bralne pismenosti in pisanju z roko 

sprašujem, kako uresničevati cilje zastavljene v IP, da bo pri učencih 

viden napredek in da bodo učenci delali vaje z veseljem brez 

pretiranega napora. Večini mojih učencev branje in pisanje 

predstavlja namreč velik napor že pri rednem pouku. Poleg klasičnih 

vaj, papir, svinčnik, računalniških aplikacij sem želela vsem tem vajam 

dati nekaj dodane vrednosti. Velikokrat jaz in moji kolegi v šoli s strani 

učencev slišimo vprašanja: »Pa kaj nam bo to koristilo? Zakaj moram 

to znati? Kje bom pa to potreboval?« Ravno ta vprašanja so me tudi 

spodbudila, da sem pričela razmišljati širše. Sama sem si začela 

postavljati vprašanja: »Kako naj urim pisanje z roko še drugje kot le v 

zvezku? Kako učencem povečati notranjo motivacijo do pisanja in 

branja? Kako lahko učenec preko pisanja in branja pridobi na 

samozavesti? In najpomembnejše, kako naj učencem osmislim 

pisanje z roko?« Rodila se je ideja o dopisovanju učencev različnih šol. 

Celotno idejo smo učencem predstavili kot projekt Pisemski prijatelj. 

 

Organizacija dopisovanja 

Povezala sem se s specialnimi pedagogi drugih šol in jim predstavila 

idejo o dopisovanju. Osnovna ideja je bila, da si med sabo dopisujejo 

učenci, ki imajo dodatno strokovno pomoč, želeli pa smo najti 
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dopisovalce, ki so približno enake starosti, imajo podobne 

primanjkljaje ter skupne interese. V načrtu je bilo, da si učenci 

izmenjajo vsaj eno pismo mesečno, lahko pa tudi več. Dopisovanje je 

potekalo po klasični pošti v obliki pisem. Za sodelovanje sem se 

dogovorila s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo ene izmed 

osrednjeslovenskih osnovnih šol. Ko sem izbrala učence, za katere 

sem presodila, da bi bilo dopisovanje za njih dobro, sem najprej 

celoten projekt predstavila njim. Učenci so bili nad idejo navdušeni in 

so spraševali, kdaj se bo vse skupaj začelo in kako bo to izgledalo. 

Potem ko so učenci spoznali idejo in jo sprejeli, sem vse skupaj 

predstavila tudi staršem in jih prosila za dovoljenje. Za projekt sem 

izbrala dva učenca, vendar se je potem ideja realizirala samo z enim 

učencem. Vsebina dopisovanja je bila prepuščena dopisovalcema, po 

potrebi sva ju učiteljici usmerjali. Najpogosteje sta odgovarjala na 

vprašanja ali pa si jih zastavljala o tistem, kar ju je zanimalo. Pogosto 

sta po lastni želji svoji pismi opremila še z risbicami, nalepkami ali pa 

sta v kuverti poslala še kakšno malenkost. Pisma so prihajala na 

učenčevo ime na šolo. Imenitno se jima je zdelo, ko so ju poklicali v 

tajništvo, da ju čaka pismo. Oba dopisovalca sta vedno nestrpno 

pričakovala pisma. S specialno pedagoginjo druge šole sva bili ves čas 

v kontaktu in si izmenjevali izkušnje, občutke, odzive učencev ob 

pisanju in prejetju pisem. 

 

 

 

Opis učenca 

Za dopisovanje sem izbrala učenca, katerega poznam od njegovega 3. 

leta in se z njim redno srečujem na urah dodatne strokovne pomoči 

že od vrtca. Učenec je bil v času dopisovanja 5. razred. Po odločbi je 

opredeljen kot učenec s primanjkljaji na posameznih področjih ter 

otrok s čustvenimi motnjami, pri njemu pa je potrjena tudi blažja 

oblika Aspergerjevega sindroma. Deček ima pet ur tedensko pomoči, 

od tega 1 uro specialnega pedagoga kot pomoč pri premagovanju 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, 1 uro psihologa, dve uri učitelja 

in eno uro psihologa. V času, ko je bil učenec še mlajši in preden je 

prišlo do preverjanja odločbe, sva se srečevala tri ure tedensko. Za 

moj prikaz primera je iz njegove globalne ocene funkcioniranja 

pomembno, da izpostavim, da je grobomotorično slabše okreten, 

kondicijsko je slabše vzdržljiv, prav tako je gibanje slabše 

koordinirano. Ima bogato besedišče in domišljijo. Ko pripoveduje, se 

mu vse zdi pomembno in večkrat težko izlušči bistvo. Potrebno je 

usmerjati njegov govor, postavljati strukturo pogovora. Tempo branja 

je hiter, občasno zaletav. Končnih ločil pri branju ne upošteva 

dosledno. Bralno razumevanje besedil je ustrezno, več težav mu 

povzročajo daljša zapisana navodila in reševanje besedilnih nalog. 

Njegovi zapisi so slabše čitljivi, vendar berljivi.  Piše večje črke, 

občasno se ne drži črtnih omejitev. Pri zapisu črk ni prave poteznosti, 

črke so zmaličene. Večkrat pozabi na velike začetnice in končna ločila. 

Težave ima pri samostojnih zapisih, saj hitro izgubi rdečo nit vsebine. 

Če hiti, naredi več napak, ki jih sam vedno ne opazi. Pozornost je rahlo 
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odkrenljiva. Občasno odtava z mislimi. Deček je pri pouku izredno 

delaven deček. S sošolci se trudi navezovati stike, lažje mu je z dekleti. 

Druži se z mirnimi deklicami. Brez težav pa navezuje stike z odraslimi. 

V popoldanskem času se s sošolci ne druži. Rad se pogovarja s 

starejšimi, ki jim pripoveduje o svojih domačih dogodivščinah. Ne 

razlaga o svojih čustvih, kaj se je zgodilo, ampak drži v sebi. Ima 

močan čut za sočloveka in zna pravilno presoditi posamezne situacije. 

Je introvertiran deček in vse drži v sebi. Svoja čustva in čustva drugih 

prepozna, svoja ne izraža. Močan je v dramatizaciji, pisanju 

domišljijskih zgodb, sestavljanju Lego gradnikov, poznavanju 

dinozavrov ter v uporabi IKT, zelo dobro namreč pozna določene 

računalniške programe in jih tudi zna uporabljati.  

 

Prednosti in pomanjkljivosti Pisemskega prijatelja 

Preko aktivnosti pisemski prijatelj sta učenca krepila veliko področij. 

Brez občutka prisile sta razvijala grafomotoriko in lepopis, saj sta 

morala biti pozorna, da bo naslovnik znal prebrati napisano. Pisala sta 

lahko o poljubnih temah, vendar sta pred tem skrbno načrtovala, 

kako in na kakšen način bosta zapisala. Ob tem sta razmišljala o 

vsebinski strukturi zapisanega, hkrati pa spoznavala in utrjevala 

zgradbo neuradnega pisma. Razvijala sta prostorsko orientacijo in se 

urila v vztrajnosti in vzdrževanju pozornosti, saj sta bila poleg 

spodbud specialnih pedagoginj ob pisanju tudi notranje motivirana. 

Veliko bolj kot običajno sta bila pozorna na velike začetnice in končna 

ločila. Krepila sta jasnost in jedrnatost pri pisnem izražanju, pri 

katerem je moj učenec pogosto izgubil rdečo nit. Dolžina pisma ni bila 

določena, tako so prihajala in odhajala različno dolga pisma. Vse to se 

je izkazalo kot zelo dobro, saj učenca nista bila obremenjena, kajti 

običajno so vsi sestavki, ki jih morajo napisati pri pouku, dolžinsko 

določeni. Oba učenca sta imela težave pri navezovanju stikov z 

vrstniki v razredu. Preko pisemskega prijatelja sta pridobila na 

samozavesti, hkrati sta se s tem nekoliko pohvalila in tako pridobila 

kar nekaj zanimanj, kaj in kako se to gre. Vse to je sprožilo zanimanje 

in interes tudi pri ostalih učencih, ki so obiskovali dodatno strokovno 

pomoč. Prav tako sta učenca lahko izpostavila svoja močna področja, 

saj sta pisala o tem, kaj rada počneta in v čem sta dobra. Vse to je 

pozitivno vplivalo na samopodobo in razvijanje ustreznih socialno-

čustvenih kompetenc. Učenec je s samim pisanjem pisma uril veliko 

zelo pomembnih znanj s področja pisanja, česar se tega ni zavedal. 

Vse skupaj je potekalo na prijeten, zabaven, sproščen način. Velik 

pomen pa ima tudi učenje na konkretnem primeru. Ko je učenec 

prejel pismo, ga je prebral v mojem kabinetu. Ob tem je analiziral in 

razmišljal, zakaj je pomembno, da smo pri pisanju natančni, zakaj 

upoštevamo določena pravopisna pravila, zakaj je pomemben čitljiv 

zapis. Ob pismih, ki so prihajala, sta osmislila določena pravila, na 

lastnem primeru doživela izkustveno učenje.  Poleg vsega prej 

naštetega sta pisala na roko s pisanicami in pošiljala pisma  po klasični 

pošti, kar se ne dogaja tako pogosto. Zelo pomembno je tudi dejstvo, 

da sem s to aktivnostjo zasledovala veliko ciljev iz individualiziranega 

programa učenca. Kot največja pomanjkljivost celotnega projekta se 
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je izkazala odsotnost učencev. Moj učenec je dosti manjkal in 

posledično je prišlo večkrat do zamikov dopisovanj. Kot slabost lahko 

navedem tudi to, da se je dopisovanje kar nekje vmes prekinilo zaradi 

odsotnosti specialne pedagoginje z druge šole. 

 

Mnenje učenca, ki je sodeloval v Pisemskem prijatelju 

Po besedah učenca je bila zadeva super. Najbolj všeč mu je bilo, ker 

je njegov prijatelj po pošti imel zelo podobne hobije kot on. Tudi on 

se je rad igral z dinozavri in igral računalniške igrice. Komaj je čakal, 

da bo dobil pismo, ker ga je zanimalo, kaj bo napisano. Sploh mu ni 

bilo težko pisati, sam pa je mnenja, da se je tudi nekaj naučil. Rekel 

je, da se je specialna pedagoginja to dobro spomnila, ker je bilo 

drugače kot po navadi. Ni mu pa bilo všeč, če je moral dolgo čakati na 

pismo. Pravi, da je bilo zanimivo, ker je vedno dobil okrašeno pismo 

že navzven. Po njegovih besedah se še zdaj slišita s tem fantom na 

računalniku (učenec 5. razred).  

 
Slika 1: Primer izmenjanih pisem 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Idej in vaj za spodbujanje ter utrjevanje pisanja in branja je ogromno. 

Vsako leto bolj se zavedam, da je potrebno poslušati učence in sproti 

prilagajati izvedbo ur glede na njihove odzive. Idejo o Pisemskem 

prijatelju bi se dalo razvijati še naprej. V načrtu je bilo, da bi se učenca 

po daljšem dopisovanju srečala tudi v živo, vendar pri nas do 

realizacije žal ni prišlo. Aktivnost pisemski prijatelj se je izkazala kot 

zelo univerzalna. Z njo sem sledila takratni prednostni nalogi šole, 

hkrati pa zasledovala individualizirane cilje na način, ki je bil učencu 

blizu. Ob vsem tem se mi zagotovo potrdi razmišljanje, da 
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edinstvenost vsakega otroka izpopolnjuje in bogati specialnega 

pedagoga kot osebo hkrati pa kot strokovnjaka, da je pri svojem delu 

še bolj kreativen in senzibilen do učencev, ki rabijo drugačne pristope 

poučevanja. 
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Glasbena pravljica v gozdu  
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Povzetek: Glasbena vzgoja ima velik vpliv  in močno prispeva k 

oblikovanju in kultiviranju osebnosti. Otrok se ob glasbi sprošča, 

doživlja radost, veselje, ugodje, razvija ustvarjalnost, in buri 

domišljijo. Predstavila bom, kako lahko izvajanje glasbenih dejavnosti 

prenesemo iz igralnice v gozd, kjer se sicer vsakodnevno gibamo in 

omogočamo integracijo različnih področij. Dejavnosti sem izvedla z 

otroki starimi 2–3 leta. 

 

Ključne besede: glasba, gozd, lastna aktivnost, celostni razvoj 

 

Abstract: Music education has a great influence and greatly 

contributes to the formation and cultivation of personality. The child 

relaxes to the music, experiences joy, happiness, comfort, develops 

creativity and stirs the imagination. I will present how we can transfer 

the performance of musical activities from the playing classroom to 

the forest, where we otherwise move every day and enable the 

integration of different areas. I carried out the activities with children 

aged 2–3 years. 

 

Key words: music, forest, own activity, holistic development 
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UVOD 

V starostnem obdobju 2–3 leta imajo otroci različno razvito 

sposobnost komunikacije in ravno področje umetnosti je tisto, ki 

lahko v zgodnjem otroštvu zajema velik del aktivnosti preko katerih 

se izražajo. Odrasli lahko k temu pripomoremo kot izvajalci ali 

pogosto celo ustvarjalci glasbenih pravljic, iger, bibarij, prstnih iger 

ipd., ki otroke navdušujejo. Tako vzpostavimo z otroki pristen odnos. 

Glasbena umetnost ima močan vpliv na razvoj govora, usvajanje 

ritmičnih spretnosti ter umetniško izražanje. Menim, da so glasbene 

aktivnosti ene temeljnih, ki vplivajo na dinamiko dela v vrtcih. Zato 

sem pogosto razmišljala, kako lahko otroke zanje še bolj motiviram. 

Vključila sem gozd kot učno okolje, v katerem lahko glasbo združimo 

s še več gibanja, kjer dejavnosti potekajo še bolj spontano in še bolj 

zagotavljamo celosten razvoj otroka. Otroci so bili v naravnem okolju 

ves čas aktivni in notranje motivirani za glasbene dejavnosti in 

raziskovanje. 

 

Otrok in glasba 

V otrokovem zgodnjem obdobju je okolju namenjena še posebna 

pozornost, saj v njem zadovoljuje svoje osnovne potrebe po varnosti, 

ljubezni, razumevanju in sprejemanju. V takem okolju tudi sam lažje 

sprejme izzive po tveganju, ki mu pomenijo sprejemanje in izvajanje 

nalog, ki jih še ne obvlada (Bredekamp, 2006). Glasbena vzgoja je 

pomemben sestavni del estetske in umetnostne vzgoje, saj zagotavlja 

temelje za skladen in uravnotežen osebnostni razvoj. Vzgojno-

izobraževalni proces na področju glasbe je nujno potrebno dojemati 

kot celosten proces, ki ne dopušča samo enostranskosti, temveč 

spodbuja čustveni, spoznavni in kognitivni razvoj. Glasba v otroku 

spodbuja domišljijo, mu omogoča potovanje v neznano in mu nudi 

udobje in varnost. Iz domišljijskega sveta se otrok dostikrat vrne v 

poznano in varno okolje, zato ni prav nič narobe, če otrok posluša isto 

glasbo in pesmice večkrat, saj mu to nudi udobje, v procesu 

ponavljanj pa mu postanejo zvočni dogodki predvidljivi. To udobje 

omogoča poglabljanje doživljanja glasbe, širitev konteksta in 

izgrajevanje predstavljivosti. Prve stike z glasbo otrok naveže že v 

družinskem okolju, pri šestih mesecih starosti pa se pokažejo že prve 

glasbene reakcije, ki jim pravimo čebljanje. Otrok čeblja, ker želi 

vzpostaviti odnos z bližnjimi ali pa izraža svoje počutje. Strokovnjaki 

ugotavljajo, da so prvi glasbeni začetki endrogeni, razvojno pogojeni, 

nadaljnji razvoj pa ni več spontan in sam po sebi umeven, pač pa je 

odvisen od spodbudnega okolja. Za glasbeno področje sta pomembna 

dva argumenta: prvi temelji na usvajanju glasbenih vzorcev iz okolja, 

v katerem otrok živi (to so glasbeni vzorci, ki jih sliši v družinskem 

okolju), drugi pa je izvajanje glasbe iz različnih kulturnih okolij, ki 

otroku nudi bogatitev zvočnih vzorcev, širi glasbeno predstavljivost in 

v večji meri podpira razvoj glasbenega mišljenja. V predšolskem 

obdobju sta načrtovanje in priprava nepogrešljivi sestavini subjektov 

izobraževalnega procesa.  
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Pri načrtovanju glasbene vzgoje v predšolskem obdobju sledimo 

naslednjim nalogam in ciljem: 

 Spodbujati veselje do glasbe, 

 razvijati interes in željo po glasbene udejstvovanju, 

 spodbujati doživljanje glasbe, 

 razvijati glasbeno občutljivost, 

 zagotoviti otrokom možnosti lastnega izvajanja glasbe, 

 omogočiti otrokom aktivno poslušanje glasbe ter izražanje 

glasbenih doživetij in predstav glasbenega dela, zlasti z gibalno- 

rajalno, plesno in tudi likovno ter besedno komunikacijo, 

 z izbiro umetniško vrednih del primernih otrokovi starosti, s 

katerimi vplivamo na razvoj estetskega okusa, 

 razvijati glasbeno ustvarjalnost, 

 razvijati glasbene sposobnosti (melodični in ritmični posluh) in 

izvajalske spretnosti (tehnike petja in igranja na glasbila) (Denac, 

2001, str. 109). 

 

Primerno načrtovana glasbena dejavnost spodbudno vpliva in 

podpira otrokov interes in njegovo aktivnost, v kateri si bo na osnovi 

izkušenj in že osvojenega znanja nadalje razvijal glasbene zmožnosti. 

S primerno izbranimi dejavnostmi in vsebinami dosegamo cilje, ki so 

za potrebe dnevnih programov institucionalne predšolske vzgoje 

zapisani v Kurikulu za vrtce. V njem so predlagane vsebine in 

dejavnosti, ki predstavljajo možne poti in načine uresničevanja ciljev, 

vzgojitelj pa je tisti, ki se po strokovni presoji odloča, kaj, kdaj in kako 

bo načrtoval, izvajal, opazoval in evalviral (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Cilji glasbene vzgoje 

»Z glasbenimi cilji izražamo namen glasbenega učenja. Glasbeni cilji 

povedo, kako se bo otrok pod vplivom glasbene vzgoje spremenil. Z 

njimi označujemo uspehe in dosežke glasbenega učenja. Spremljamo 

jih na afektivno-socialnem, psihomotoričnem in kognitivnem 

področju razvoja.« /…/ Glasbeni cilji posameznih področjih razvoja se 

prepletajo in skozi uravnotežen razvoj omogočajo, celostno učno 

napredovanje, ker so učinki glasbene vzgoje kompleksni, jih pri 

načrtovanju /…/ opredeljujemo na prevladujoče področje razvoja 

(Sicherl, Kafol, 2001, str. 96).  

 

Pretežno afektivni cilji: 

Spodbujanje: 

 Pripravljenosti za sprejemanje in sodelovanje v glasbenih 

dejavnostih, 

 veselja do glasbenih dejavnosti, 

 interesa do glasbenih dejavnosti, 

 sproščenosti pri uporabi glasov in instrumentov, 

 sposobnosti doživljanja in uživanja v druženju z glasbo, 

 odprtosti in strpnosti do glasbenih vsebin in različnih vedenjskih 

načinov (Denac, 2002, str. 48). 

Pretežno socialni cilji: 
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Usposabljanje: 

 Za sklenitev partnerskega odnosa (prisluhniti drugim in jih 

upoštevati, se podrejati, se vesti strpno …), 

 za upoštevanje, določanje in smiselno spreminjanje pravil (Denac, 

2002, str. 49). 

Pretežno avditivni in kognitivni cilji: 

Posredovanje znanj, ki otroka usposabljajo za racionalno soočanje z 

glasbo in glasbenim razumevanjem. 

Razvijanje: 

 Slušnih zaznav, predstav in slušne občutljivosti, 

 glasbenega pomnjenja, 

 ritmičnega in melodičnega posluha, 

 sposobnosti koncentracije, 

 usmerjene pozornosti, 

 sposobnosti razumevanja znanj o temeljnih glasbenih pojmih, 

 sposobnosti ustvarjalnega, samostojnega ravnanja z zvočnimi 

gradivi (načrtovati in uresničiti preproste glasbene poteke, po 

določenih načelih medsebojno kombinirati različne zvoke) 

(Denac, 2002, str. 48). 

Pretežno psihomotorični cilji: 

Usposobljenost otrok za uravnavanje motorike pri glasbenih 

dejavnostih. 

Razvijanje: 

 Glasovnih sposobnosti in spretnosti, 

 instrumentalno tehničnih spretnosti, 

 spretnosti preoblikovanja glasbenih vsebin v druga izrazna 

področja in obratno (Denac, 2002, str. 48). 

 

Raziskave nam dokazujejo, da ima glasba integrativno razsežnost, saj 

poleg glasbenega razvoja spodbuja napredovanje na celostnem 

(afektivno-socialnem, psihomotoričnem in kognitivnem) področju 

(Sicher in Kafol, 2001, str. 67). 

 

Glasbena pravljica 

Ko poslušanje glasbe povežemo s pripovedovanjem pravljic, se 

srečamo z glasbeno pravljico. Gre za posebno vrsto pravljice, ki poleg 

tega, da se otrok ob njej nauči peti pesem, vključuje še literarne zvrsti. 

Pripoved vsebuje glasbo, ritem, ponavljanje besed in zvočnost jezika. 

Namenjena je predvsem veselju med drobnimi dogodki in petju 

pesmic, ki kot rdeča nit povezujejo besedilo med seboj (Saksida, 

1998). M. Voglar, pravi, da je delež glasbe lahko pri literarno-

glasbenih dejavnostih različen: 

 Glasba, ki jo vključimo v pripovedovanje, lahko to popestri oz. le 

dopolni. V tem primeru je delež glasbe majhen. To pomeni, da v 

pripovedovanje vključimo eno ali dve pesmici. 

 Pripovedovanje lahko popestrimo z glasbo zvočne ilustrativne 

narave. Dogajanje ilustriramo z različnimi ritmičnimi glasbili 

(prihod lisice npr. zvočno popestrimo z bobnom, prihod zajčka s 

paličicami …). 
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 Kadar je glasba enakovredna, pomeni, da je je toliko kot besedila 

ali celo več. 

 

Oblikovanje glasbene pravljice 

Glasbeno pravljico lahko oblikujemo tudi sami. Pri izbiri pravljice je 

smiselno upoštevati kriterij, da je pravljica preprosta in razumljiva, 

vsebuje več ponavljajočih situacij in da v njej nastopajo živali ali 

osebe, za katere lahko najdemo ustrezne skladbice. Kadar je v 

pravljici veliko skladbic, je zelo koristno izbrati pesmice, ki jih otroci 

že poznajo, saj tako lažje sledijo pravljici. Ko glasbeno pravljico 

smiselno sestavimo, jo otrokom ponudimo kot neprekinjeno celoto. 

Pazimo, da sta glasba in besedilo ločena, saj tako dosežemo 

enakovrednost obeh. Kadar je pripovedovanje napeto, ne vpletamo 

glasbe, saj lahko le-ta na otroke deluje moteče. V pripovedovanje 

lahko vključimo tudi skladbe, ki kažejo različna čustva, podpirajo 

otrokovo naravno čustvovanje, vendar takrat pustimo otrokom, da jih 

doživijo malo globlje. Otroci ob glasbeni pravljici začutijo priložnost 

za pogovor, možnost za izražanje čustev in pomagajo, svetujejo 

glavnemu junaku. Otroci med poslušanjem glasbene pravljice doživijo 

velik spekter čustev – od žalosti, veselja in strahu do socialnih, 

moralnih in estetskih zadovoljitev. Pri predšolskih otrocih čustva 

prevladujejo nad voljo in razumom, zato moramo biti previdni pri 

izbiri vsebine ter pri metodah. Prav tako je pomembno, da ni premalo 

in ne preveč čutnih vtisov, saj je zaradi višjih nerazvitih psihičnih  

funkcij čutno dojemanje za majhnega otroka zelo pomembno. Otroci 

se med poslušanjem glasbene pravljice neposredni in iskreni, se 

spontano odzivajo ter izražajo misli in želje. Otroci imajo take 

intelektualne sposobnosti, da so zmožni slediti, poslušati in razumeti 

in dojeti smisel glasbene pravljice. 

 

Vloga vzgojitelja 

Ker je razvoj glasbe v vrtcu nenadomestljivo področje, pa je vloga 

vzgojitelja, da otrokom ponuja izkušenjsko bogato okolje, kjer bo 

otrok razvijal občutek in smisel za lepo, da postavlja temelj njihovega 

okusa ter jih usposobi, da bodo v glasbi našli vir estetskih doživetij in 

spodbude za razvoj ustvarjalnosti. Spodbuja jih, da v glasbeni pravljici 

prevzamejo različne vloge, s katerimi prikažejo like iz živalskega sveta 

in okolice. To, da se lahko poistovetijo z živimi bitji, s predmeti in 

pojavi, omogoča otrokom prav domišljija, ki se pri tej starosti zelo 

hitro razvija. Glasba v njihova srca vnaša  živahnost in raznolikost, 

prav v tem pa sta skrita čar in vzgojna moč glasbe. 

 

Učenje v naravnem okolju 

Otrok v gozdu pridobi informacije in znanje na vseh področjih 

kurikuluma in ker učenje poteka na podlagi izkustvenega učenja, je 

tudi pomnjenje doživetega učinkovitejše in trajnejše (Györek, 2012). 

Gozdna pedagogika pozitivno vpliva na otroke s posebnimi potrebami 

in drugimi težavami, na otroke, ki imajo težave z obvladovanjem svoje 

energije, pozornostjo in s težavami na osebnostnem in čustvenem 

področju. Bivanje v gozdu izboljša počutje otrok, pospeši delovanje 
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krvožilnega sistema in delovanje možganov ter okrepi imunski sistem 

(prav tam). V gozdu sta zanimanje in koncentracija večja in daljša, saj 

otrok ni le poslušalec, temveč aktivni udeleženec, ki s pomočjo čutil 

spoznava okolje okoli sebe. Otroci se v gozdi umirijo in sprostijo, 

premagujejo naravne ovire, občutijo njegovo podlago, razvijajo 

ravnotežje, koordinacijo in druge motorične spretnosti.  

 

Igra v naravnem okolju 

Otrok je prilagodljiv in v vsakem okolju najde priložnost za igro. Igra, 

ki poteka zunaj, ima številne prednosti: stopnja učenja je višja, otroci 

so bolj samozavestni in imajo večjo koncentracijo. Otroci potrebujejo 

priložnost za raziskovanje, manipulacijo in preizkušanje. Potrebujejo 

okolje, ki jim daje občutek kompetentnosti in spoštovanja in prav 

narava je tista, ki ponuja otrokom različno, spremenljivo okolje, 

drugačno igro z veliko mero spodbud in kreativnosti. Otroci se v 

gozdu najpogosteje igrajo funkcionalno igro, ki zajema grobe 

motorične spretnosti in osnovne spretnosti, kot so plezanje, skakanje, 

kotaljenje. Pogosto se pojavi tudi konstrukcijska igra, saj otroci 

konstruirajo, gradijo bivake in brloge. Pri omenjeni igri je posebej 

pomemben sam proces, saj se otroci ves čas učijo in razvijajo svoje 

spretnosti. V naravnem okolju je večkrat prisotna tudi simbolna igra, 

ki pa se med spoloma razlikuje. Dečki se večkrat igrajo pirate, 

Indijance, deklice pa si najpogosteje izbirajo igro z družinsko 

tematiko. 

 

Pomen naravnega okolja za otrokov razvoj 

Igra in učenje se med seboj tesno prepletata. Igra je notranje 

motivirana in zato v otroštvu vseskozi prisotna, kar pomeni, da se 

otrok vsak dan nauči nekaj novega. Narava je zagotovo okolje, ki 

vzbudi v otroku številna zanimanja in širi njegovo znanje. Narava je 

eno izmed najučinkovitejših okolij in predstavlja stimulativno, 

dinamično in izzivov polno igrišče. Otroci obožujejo prosto izbiro, ki 

se nanaša na igro v naravi, saj v njej delujejo popolnoma samostojno. 

V naravi so aktivni, zaznavajo z vsemi čutili, so pozorni na vse detajle 

in v raziskovanju uživajo. Narava ni pomembna le na področju učenja, 

saj nudi nešteto izzivov na socialnem in čustvenem področju. White 

(2008) trdi, da je povezava z naravo tista, ki nas oddalji od vsakdanjih 

težav in nam pomaga v stresnih trenutkih. Navaja, da je vzpostavitev 

te vezi izrednega pomena v današnjem svetu, saj smo izpostavljeni 

hitremu tempu življenja, stalnim spremembam in ujeti v 

materialistični način razmišljanja.  

 

Vloga odraslih 

Igra je osnovna potreba vsakega otroka in je vpeta v vsak korak 

napredovanja in razvoja. Odrasli se pogosto želimo vplesti v igro in 

prevzeti glavno pobudo, ob tem pa pozabljamo na bistvo igre. 

Otrokom moramo dovoliti da vodijo igro, saj mu damo občutek 

kompetentnosti in ustvarjalnosti. Seveda ni narobe, da tudi odrasli 

vstopamo, vendar s pravo mero udeležbe, nudenjem opore in 

spodbujanjem pri njihovem odkrivanju sveta. Pri igri v naravi je 
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naloga vzgojitelja predvsem poznavanje okolja, nadzorovanje celotne 

situacije in s poznavanjem otrokovih spretnosti, omogočanje varne 

igre. Zavedati se moramo, da otroci spoznavajo svet s širjenjem okolja 

in pogosto morajo izstopiti iz svojih okvirjev, kar pa se zdi odraslim 

prenevarno. Pomembno je, da najdemo sredino med varnostjo in 

raziskovanjem, saj bomo le tako spoznali in se naučili česa novega. 

Vzgojitelj lahko s svojo mirnostjo in s primernimi dejavnostmi otrok 

daje občutek, da nekaj znajo in zmorejo, kar pa zelo ugodno vpliva na 

otrokovo samopodobo in samozavest. 

 

Pridobivanje glasbenih izkušenj in potek dejavnosti 

Pri svojem delu z otroki se zavedam, da je ključnega pomena pri 

usvajanju veščin postopnost, zato smo v  igralnici skupaj z otroki 

oblikovali glasbeni kotiček, kamor sem instrumente (improvizirane 

pripomočke) postopoma dodajala in jih spodbujala h glasbeni 

kreativnosti. V dnevno rutino sem vključevala otrokovo igro, 

manipulacije z različnimi glasbili in zaznavanje zvočnih efektov. 

Otrokom sem poleg glasbenih instrumentov nastavila v igralnico tudi 

velikega medveda, ki je zbujal pozornost in privlačil otroke, da so ga 

božali, tipali ter spraševali o njem. 

 

 

 

 

 

Mali medo (Polonca Kovač)  

Tokrat sem za dejavnosti v gozdu izbrala pravljico Mali medo in jo 

priredila v glasbeno pravljico. Vsebina pravljice se mi je zdela posebej 

zanimiva, saj so otroci v skupini ravno pričeli hoditi v vrtec in so 

pravzaprav še v tako imenovanem uvajalnem obdobju. Nekaj otrok v 

skupini s seboj prinaša svojo dudo, ki jo uporabljajo predvsem pri 

počitku. Ko so otroci opazovali in hodili okrog velikega plišastega 

medveda, sem izkoristila priložnost in s svojim glasom uprizorila 

jokanje medveda. Otroci so postali pozorni na jok in zvok in hiteli 

medvedka božati. Sama sem jih spodbudila k razmišljanju, zakaj medo 

joka. Z dolgim pogovorom smo prišli do dejstva, da medo potrebuje 

dudo. Ob tej priložnosti sem otrokom pokazala ilustracije, ki sva jih s 

pomočnico vzgojiteljice narisali v precej večjem formatu. Slike živali 

sem otrokom kazala v zaporedju, ki je 

predstavljeno v knjigi in zraven 

ponudila tudi poslušanje pesmi o 

živalih. Seveda sem pred vsakim 

prihodom živali pri otrocih vzbudila 

pozornost z jokom in razmišljanjem: 

»Zakaj medo joka?« Otroci so kaj 

kmalu ugotovili, da tiči problem v 

»izgubljeni dudi«.   

 

                                       Slika 1: Pravljica v gozdu 

                                       Vir: Lasten 
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Glasbena pravljica v gozdu 

Otrokom sem pokazala sliko gozda in hitro so ugotovili, da odhajamo 

v naravo, česar so se razveselili. Seveda smo s seboj v vozičku odpeljali 

tudi našega jokajočega medveda. Za vstop v pravljico sem ob robu 

gozda pripravila privlačen pisan obok s sliko medvedka. Otroci so se 

posedli na pisano, mavrično blago in z udarcem na obešen zvonček 

smo naznanili vstop v pravljico. Medvedek je sedel skupaj z otroki in 

poslušal oz. sodeloval (glas mu je posodila pomočnica vzgojiteljice) 

pri glasbeni pravljici. Otrokom sem na privlačen način pripovedovala 

zgodbo in dvigovala pozornost z vmesnimi vprašanji: »Zakaj je medo 

jokal? Kaj je vprašal zajček?« Prihod vsake živali sem naznanila s 

pesmico in spremljavo na kitaro. Pomočnica vzgojiteljice je pri 

pesmicah sodelovala z igranjem na male instrumente (lesene paličice, 

strgalo, bobni …). Pesem Zajček dolgoušček otroci že poznajo, zato so 

pripevali zraven, pesmi o srnici, volku in palčku pa so bolj poslušali in 

se zraven v ritmu  gibali, ploskali in topotali po kolenih. Med 

pripovedovanjem glasbene pravljice sem nekajkrat tudi zamenjala 

svoj položaj, tako da so se otroci morali prestaviti na drug prostor in 

s tem zopet dvignila pozornost mojih 2–3 letnikov. Ko se je pravljica 

o malem medvedku končala, sem otroke povabila, da skupaj v gozdu 

poiščemo njegovo izgubljeno dudo. Med iskanjem sem si izmislila 

pesmico o dudi in jo prepevala večkrat, tako da so jo otroci usvojili in 

pripevali.  

 

Iščemo, iščemo, eno malo dudiko, 

tu je ni, tam je ni, duda, duda, kje si ti. 

 

Ko smo dudo našli v grmovju, smo si zaploskali in spremenili besedilo 

izmišljene pesmice. 

 

Našli smo, našli smo, eno malo dudiko, 

tu leži, tu leži, medo naš se zdaj smeji. 

 

 

Slika 2: Petje pesmice 

Vir: Lasten 

 

Dudo smo odnesli k medvedku, 

kateremu sva s pom. vzg. iz pisanega 

padala izdelale visečo mrežo in ga 

položile v njo. Otroci so medvedka 

gugali, se z njim pogovarjali in mu prepevali pesmice. Ob zibanju 

medvedka so otroci najprej poslušali peto pesem »Pleši medo« s 

strani vzgojiteljic in kaj kmalu pripevali zraven, saj je melodija zelo 

melodična in gre v ušesa. Ko smo pesem večkrat zapeli, smo spontano 

dodali tudi gibanje v ritmu in smiselno k besedilu. 

 

Medvedek pleše (J. Bitenc) 

Pleši medo, pleši medo, 

medved godrnjavček, 

pleši medo, pleši medo, 
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medo moj plesalček. 

 

Skoči medo, skoči medo, 

medved godrnjavček, 

skoči medo, skoči medo, 

medo moj skakalček. 

 

Dvigni levo, dvigni desno, 

medved godrnjavček, 

pa ne drži se tak' resno, 

medo ti moj rjavček. 

  

Glasbeni kotički v gozdu 

Otrokom smo pripravile kotičke z instrumenti in jih ob vhodu označile 

z ilustracijo gozdnega junaka, ki nastopa v pravljici. Tako so nastali 

štirje različni kotički: 

 Zajčkov kotiček 

Material, ki je bil ponujen v tem kotičku, je bil iz naravnega materiala, 

lesa. Otroci so imeli na voljo lesene paličice, s katerimi so udarjali z 

eno ob drugo, niz lesenih paličic različnih velikosti in različna lesena 

debla, po katerih so udarjali. Na izbiro so bili tudi storži, ki ob 

drgnjenju spustijo prijeten zvok. 

 Srnin kotiček 

Kotiček je bil pripravljen iz različnih PVC posod, veder in cevi. Otroci 

so pihali v različno visoke cevi, udarjali z rokami po PVC posodah in 

ustvarjali lahkoten ritem. 

 Volkov kotiček 

Volkov kotiček je bil najbolj glasen in zato tudi najbolj obiskovan. Tu 

so bile na voljo različne kovinske oz. emajlirane posode, pokrovke, 

kozice, po katerih so otroci udarjali z lesenimi kuhalnicami. Zvok je bil 

močan in glasen, tako kot je močan lik volka. 

 Palčkov kotiček 

Tu so imeli otroci na voljo nežne, žvenketajoče pripomočke (žeblji, 

ključi …), po katerih so udarjali s  kovinsko paličico. Zvok v tem kotičku 

je ves čas spominjal na nekaj čarobnega in pravljičnega, prav tako kot 

je čaroben palček v sami zgodbi. Otroci so izbirali kotičke po svoji želji, 

interesu in jih prosto tudi menjavali. Ves čas je bil v središču 

gozda/dogajanja, v viseči mreži medvedek in s svojo dudo, tako da so 

ga otroci  hodili opazovati, gugati in govorno najspretnejši tudi 

pripovedovati, kaj vse so delali v gozdnih kotičkih.  

 

S pomočnico vzg. sva aktivnost otrok 

v glasbenih kotičkih spremljali in 

opazovali, sicer pa sva jim pustili, da 

so bili samostojni in ustvarjalni.   

 

 

Slika 3: Otroci v glasbenih kotičkih 

Vir: Lasten 
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Ves čas sva bile na voljo za pomoč in oporo, hkrati pa sva na željo 

otrok izvedli z njimi tudi bibarijo »Medved stopa« (Medved stopa, 

copa, cop, copa, cop, zajček skače hop, hop, hop, mala miška pa hiti, 

tike, tike,ti.)  Otroci so se ulegli na tla in sodelovali pri udarjanju z 

nogami v ritmu. Ko je delovna vnema otrok popuščala, smo se 

odpravili nazaj proti našemu vrtcu. Seveda smo v voz naložili tudi 

glavnega junaka medveda, ga spretno odvlekli (z vlečenjem vozička) 

do naše igralnice in mu, kot se spodobi, ponudili tudi zasluženo kosilo. 

 

ZAKLJUČEK 

Mislim, da so ob prenosu glasbenih dejavnosti iz notranjega v zunanje 

okolje otroci poleg gibanja na svežem zraku  pridobili tudi veliko 

koristnih razvojnih izkušenj (premagovanje ovir v gozdu, orientacija v 

prostoru, razvijanje aktivnega mišljenja, medsebojno sodelovanje, 

uživanje v umetniškem izražanju). Izvedli so različne glasbene 

dejavnosti in preizkusili različne glasbene kotičke v gozdu. Otroci so 

se preizkusili v hoji v ritmu, igranju na ritmična glasbila, gibanju ob 

glasbi, pripevanju oz. petju poznanih pesmi. S tem so razvijali ritmični 

in melodični posluh, hkrati pa ves čas raziskovali in se igrali. Ob 

izvedbi dejavnosti sem bila ponosna, saj  je bilo moč čutiti otrokovo 

aktivno vlogo in zadovoljstvo pri izvedbi pravljice. Ker so bili otroci 

novinci v vrtcu, so se z večino dejavnosti srečali prvič, zato sem se ves 

čas trudila, da jih naredim privlačne. To je prispevalo k večjemu 

zanimanju za glasbeno pravljico in uživanju v njej. Otroška 

sodelovalna vloga je skupini doprinesla kvaliteto dela v oddelku in 

olajšala  skupinsko uvajalno dinamiko.  
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Povzetek: Pri delu z otroki je zelo pomembno razvijati vse njihove 

potenciale. Kot predpriprava na šolsko delo, kamor štejemo tudi delo 

s tekstom in besedili, razumevanje besedil, sledenje in upoštevanje 

navodil, pa igra veliko vlogo razvijanje predbralnih in predpisalnih 

sposobnosti. Pri svojem delu sem ugotovila, da postopnost razvijanja 

glede na starostna obdobja lahko zagotovimo s pripravo različnih 

aplikacij, s katerimi se otroci skozi igro in spontano lahko več in prej 

naučijo.  Aplikacije lahko prilagajamo glede na temo dejavnosti, 

interes otrok, stalne in občasne kotičke, primerne so tudi pri 

vsakodnevni rutini ter vsakodnevnih dejavnostih in opravilih otrok ob 

prihodu in odhodu iz vrtca ter so dobrodošlo pomagalo tudi v 

družinskem okolju, saj so otroci tako tudi doma v stiku z besedili, 

črkami, glasovi. Načinov in aplikacij, s katerimi na igriv način otrokom 

približamo svet besed, je ogromno. V članku predstavljam delček 

svojih, tistih, ki jih pri svojem delu največkrat uporabljam in jih tudi 

sami izdelamo z materiali, ki jih imamo na razpolago.   

 

Ključne besede: aplikacije, predopismenjevanje, porajajoča se 

pismenost 

 

Abstract: When you are working with children, it is very important 

that they develop all their potentials. As a preparation for school 

work, which also includes working with text and texts, understanding 

texts, following instructions, the development of pre-reading and 

prescribing skills plays a big role. In my work, I have found that the 

gradual development according to age can be ensured by preparing 

various applications with which children can learn more and 

spontaneously through play. Applications can be adapted according 

to the topic of activities, children's interest, permanent and 

occasional corners, they are also suitable for daily routine and daily 

activities and tasks of children on arrival and departure from 

kindergarten and are welcome to help in a family environment, 

contact with texts, letters, voices. There are many ways and 

applications to bring children closer to the world of words in a playful 

way. In the article I present a part of my own applications, the ones I 

use most often in my work, and we also make them ourselves with 

the materials we have at the moment.  

 

Key words: applications, pre-literacy, emerging literacy  
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UVOD 

Razvijanje predbralnih in predpisalnih sposobnosti v zgodnjem 

otroštvu je izjemnega pomena za kasnejše razumevanje besedil, 

razvoj govora, branje in pisanje. Otrok se nevede in spontano srečuje 

s pisnimi znaki že zelo zgodaj, npr. ko se odpravi s starši v trgovino, ko 

gleda TV oglase, table z napisi, plakate itd. V vrtcu se že od vstopa v 

samo ustanovo srečuje z različnimi aplikacijami, s pomočjo katerih 

najde svoje mesto v garderobi, ležalnik, vrečko za copate ...  Glede na 

različna starostna obdobja se razlikujejo, pomembno pa je, da jih 

prilagajamo razvojni stopnji otrok. V prvem starostnem obdobju se 

tako poslužujemo večinoma slikovnih aplikacij, medtem ko v drugem 

starostnem obdobju vključimo že posamezne črke v kombinaciji s 

slikami in kasneje seveda že besede.  Otroke tako nevsiljivo 

popeljemo v svet branja in pisanja, še posebej če aplikacije umestimo 

na čim več vidnih mest, da jih otroci lahko opazijo in jih tako z lahkoto 

prepoznavajo. Namen tega članka je predstaviti možnosti uporabe 

aplikacij za predopismenjevanje za vsakdanjo rabo. Gre za aplikacije, 

ki so vsakodnevno in stalno prisotne, otrokom na očeh, v smislu 

spodbudnega učnega okolja.  

 

Cilji uporabe aplikacij: 

 Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti. 

 Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih 

ob vsakodnevnih dejavnostih ter v različnih socialnih situacijah. 

 Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

 Razvijanje fine motorike (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 32). 

 

Porajajoča se pismenost – kaj so predbralne in predpisalne 

sposobnosti? 

Predopismenjevanje zajema razvijanje vidnega in slušnega 

razločevanja ter dejavnosti za razvijanje orientacije in grafomotorike. 

Razvijanje porajajoče se pismenosti v predšolskem obdobju 

pomembno vpliva na kasnejšo uspešnost otrok v šolskem obdobju, 

zlasti pri učenju branja in pisanja, sledenju in razumevanju navodil. 

Pojem pripravljenost za branje in pisanje je v sodobni strokovni 

literaturi zamenjal pojem porajajoča se pismenost. S tem se je 

preseglo pojmovanje, da se razvoj pismenosti pričenja šele z vstopom 

otroka v šolo ter pomembnost urjenja različnih predbralnih 

spretnosti že v zgodnjem otroštvu. Ta izraz torej poudarja, da je 

opismenjevanje dolgotrajen proces, ki zajema večji del predšolskega 

obdobja. Gre za obdobje od čečkanja, do pretvarjanja, da bere in 

kasneje na učenje branja in pisanja v šolskem obdobju. Na razvoj 

porajajoče se pismenosti vplivajo notranji in zunanji dejavniki. Med 

notranje štejemo tiste, ki prihajajo iz otroka, med zunanje pa tiste, ki 

prihajajo iz okolja. Med elemente, ki izhajajo iz otroka, štejemo 

sposobnost povezovanja črke s pripadajočimi glasovi, igro z zlogi in 

glasovi, zaznavanje in popravljanje slovničnih napak v govoru, 

pojavljanje začetkov fonetičnega pisanja, sposobnost hitrega 

poimenovanja določenega niza črk, številk ali barv ter zanimanje za 

branje z izražanjem želje po poslušanju branja odraslih. Sposobnosti 
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in spretnosti otroka, na katere vpliva otrokovo okolje, pa štejemo 

med  zunanje elemente. Še posebej je tu pomembno otrokovo 

družinsko okolje, torej pripovedovanje in branje različnih zgodb, 

možnost stika otroka z različnim tiskanim gradivom, kjer dobiva 

sposobnost rokovanja s knjigo, izkušnjo, da se knjiga začne brati na 

prvi strani, tekst od leve proti desni in od zgoraj navzdol ... (Pečjak, 

2003, str. 119–123). 

 

B. Jurišič je za uspešno učenje branja in pisanja v šolskem obdobju 

ugotovila naslednje  pomembne elemente porajajoče se pismenosti: 

zaznavanje in prepoznavanje tiska iz okolja, spoznavanje s črkami in 

glasovi, razgovorno branje, razumevanje vloge tiska, razumevanje 

navodil, glasovno zavedanje ter računalniško opismenjevanje. 

Nekatere od teh sposobnosti se razvijejo prej, druge pa kasneje. Pri 

odločanju, kako bomo spodbujali otrokovo porajajočo se pismenost, 

je te razlike potrebno tudi upoštevati. Za razvoj spretnosti porajajoče 

se pismenosti otroci potrebujejo pomoč odraslih, ki jim z zgledom 

približajo knjige, črke, besede (Pečjak, 2003, str. 119–123). 

 

Zlogovanje, prvi/zadnji glas, glasovno zavedanje 

Otrok, ki ima interes za branje, bo kmalu tudi sam želel prebrati 

besede v svoji najljubši knjigi, napisati svoje ime ... V obdobju od 

četrtega do šestega leta lahko tak otrok, ob pomoči odraslega, osvoji 

imena, kateri glas pripada kateri črki.  Rad se igra z zlogi in glasovi. 

Otrokom pripravimo različne dejavnosti, kjer lahko v besedi prepozna 

prvo črko in ji ustrezno dodeli glas (prvi glas v besedi traktor je T). 

Igrajo naj se igre, kjer poiščejo besedo, ki se začne z istim glasom kot 

tista, ki mu jo povemo mi (roka-radiator), razstavijo besede na 

posamezne zloge (mu-ca), iščejo rimane pare (ana-banana) (Grginič, 

2008). 

 

Grafomotorika 

Grafomotorične spretnosti se začnejo razvijati približno v drugem letu 

otrokove starosti, v fazi čečkanja. Gre za sposobnost in spretnost 

oblikovanja črk, številk ... Grafomotorične vaje ugodno vplivajo na 

držo telesa in pisala, z njimi pa otrok utrjuje ter ozavešča grafične 

poteze (Žerdin, 1996). 

 

Razvoj pismenosti v različnih starostnih obdobjih  

Otroci se z vlogo pisnega jezika srečujejo že v prvem starostnem 

obdobju, ko se seznanjajo s knjigami, poslušajo branje odraslega in se 

ob tem seznanjajo z začetkom in smerjo branja, razlikujejo med prvo 

in zadnjo stranjo knjige, prepoznajo naslov na naslovnici, spoznajo in 

se tudi zavedajo, da so v knjigah črke, ločijo med sliko in besedilom.  

V drugem starostnem obdobju otroci postopoma spoznajo, da je 

mogoče izgovorjene besede tudi zapisati s simboli (črkami) ter jih 

nato spet prebrati. Zavedati se začnejo, da ima posamezen glas tudi 

pripadajočo črko. Zelo pomembno je razvijanje otrokovega 

besednjaka, saj bogat besedni zaklad otroku pomaga pri učenju 

branja in pisanja. Otrok bo motiviran za poslušanje besedila, ki mu ga 
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beremo, če bo razumel besede, ki so v njem zapisane. Otroku 

bogatimo besedni zaklad, če mu veliko beremo, pripovedujemo, mu 

predstavljamo različne vrste besedil, ki zajemajo različna področja. 

Tako otrok spoznava širok spekter besed, bogati svoje besedišče in 

tako lažje sledi in razume besedila. Najboljši recept za razvijanje vseh 

teh spretnosti in sposobnosti je skupno branje in veliko ukvarjanja 

tudi staršev z otrokom. Spretnosti za razvoj porajajoče se pismenosti 

ne more razviti sam od sebe, saj se jih nauči samo z vajo. Velik pomen 

imajo tudi različne didaktične igre z navodili, ki hkrati omogočajo 

učenje, vajo ter sproščeno in zabavno druženje, saj igra otroka 

sprošča, hkrati pa mu predstavlja izziv, zato je tudi pozoren. Hkrati 

razvija tudi socialno-čustvene, kognitivne ter fizične kompetence 

(Grginič, 2008). 

 

K aplikacijam – primeri iz prakse 

V nadaljevanju predstavljam aplikacije in dejavnosti za igrivo in 

nevsiljivo vsakodnevno razvijanje predbralnih in predpisalnih 

sposobnosti. Aplikacije so preizkušene v praksi in med otroci so zelo 

dobro sprejete. Zapisane so tako, da jih vsakdo lahko prilagaja svoji 

skupini in potrebam in jih zato nisem konkretno starostno omejila.  

 

 Napisi na stenah igralnice, pohištvu (OMARA, MIZA, STOL), 

kotičkih (LIKOVNI KOTIČEK, FRIZER, KUHINJA, DOM), skupnih 

prostorih vrtca (GARDEROBA, UMIVALNICA). Za mlajše otroke 

pripravimo še slikovne aplikacije, npr. v kuhinjskem kotičku 

nalepimo posodo, pribor, recepte … 

 

 
Slika 1: Recept za bučno juho 

Vir: Lasten 

 

 Označevanje zabojev za igrače. Na vsak zaboj nalepimo sliko igrač, 

ki spadajo v določen zaboj. Enako označimo mesto, kamor otroci 

različne zaboje nato pospravijo. Pri starejših dodamo tudi imena 

igrač (LEGO KOCKE, DOJENČKI ...). 

 Koledar z označenimi meseci, dnevi v tednu, datumom, letnimi 

časi, knjiga receptov v kuhinjskem kotičku, urnik dnevne rutine 

(pri starejših dopišemo še uro s številkami, pri mlajših samo 

sličice). 
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 Imena jim nalepimo tudi na njihov stol v igralnici, na ležalnik, 

likovno mapico, prostor, kjer shranjuje svoje risbice, zobno ščetko 

... Stole in ležalnike jim nato vedno postavimo na drugo mesto, da 

lahko otrok potem med vsemi imeni poskušajo poiskati vsak 

svojega.  

 

 
Slika 2: Ime otroka na stolu 

Vir: Lasten 

 

 Garderoba. Vsak otrok ima v garderobi na svojem mestu 

natisnjeno svoje ime z velikimi tiskanimi črkami. To ime lahko pri 

mlajših otrocih podkrepimo še s slikovnim simbolom. Z imeni 

označimo vrečke za copatke, mesto v garderobi. Pri vsakem 

imenu poudarimo prvo črko in dodamo še slikovni simbol, ki se 

začne z isto črko (ADAM - avion). 

 

         
      Sliki 3 in 4: Označevanje z imeni v garderobi, Poudarjena prva črka  

       Vir: Lasten                                                            

 

 Kdo je dežuren? Izdelamo manjše stojalo s kljukicama, na 

katerega potem vsak dan pripnemo dve imeni otrok, ki bosta tisti 

dan pomagala pri obrokih. Otroci nato poskušajo prepoznati, 

čigavo ime je na kljukicah. Pri mlajših otrocih pripenjamo na 

kljukico njihov slikovni simbol.  

 Kdo manjka? Vsak otrok ob prihodu v vrtec ali v jutranjem krogu 

postavi listek s svojim imenom na mesto, kjer imamo prostor za 

prisotne otroke. Izdelamo ga lahko npr. v obliki hišice, ki 

predstavlja vrtec in ima 2 veliki okni (prisotni/odsotni). Mlajši 
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postavljajo svoj simbol. Skupaj nato štejemo otroke, ugotavljamo 

kdo manjka, koliko jih manjka ... 

 Bralni kotiček – ilustracije različnih pravljic, kjer en otrok 

pripoveduje (ali si izmišlja vsebino) manjši skupinici otrok. 

Otrokom lahko pripravimo tudi kamišibaj za različne pravljice, ki 

jih otroci že poznajo, ali pa neznane, da si lahko izmišljajo svoje 

vsebine.  

 

 
Slika 5: Otroci so sami ustvarili slike za kamišibaj 

Vir: Lasten 

 

 Naravoslovni kotiček kot stalni kotiček, v katerem glede na letne čase 

spreminjamo materiale iz narave ter jih vedno opremimo z napisi 

(KOSTANJ, KAMEN, STORŽ, LUBJE ...). Otrokom pripravimo različne 

plastificirane liste z grafomotoričnimi vajami, na pripravljene vzorce 

iz črt (spirale, cvet, hiša ...) polagajo koruzna zrna, zrna fižola, 

kamenčke, školjke itd., glede na aktualne teme. Prilagajamo tako 

temo podlage kot tudi materiale. Za prilagajanje zahtevnosti 

ponudimo otroku pinceto. 

 Kotiček za opismenjevanje z grafomotoričnim kotičkom, fonološki 

kotiček: 

o Abeceda imen - na plakat natisnemo vsa imena s poudarjeno prvo 

črko in slikovne simbole otrok iz oddelka. Imena jim nato večkrat 

prebiramo s poudarkom prvega glasu tako imena kot tudi 

pripadajočega simbola (Nnnnnnneža – Nnnnnnnota). V kotičku 

imamo tudi plakat slovenske abecede s slikovnimi simboli. Lahko 

jih naučimo pesmico ABECEDA, ki je večini malčkov že dobro 

poznana preko plišaste zvočne igrače, ki predvaja različne pesmi. 

 

 
Slika 6: Abeceda imen 

Vir: Lasten 
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Slika 7: Naš kotiček za opismenjevanje v vrtcu, ki ga dopolnjujemo 

skozi celo leto  

Vir: Lasten 

 

o Knjiga imen – na vsako stran v zvezku nalepimo fotografijo enega 

otroka in dodamo njegovo ime. Otroci tako spoznavajo zapis imen 

vseh svojih prijateljev. 

o Igra Poišči pare – na listke natisnemo slikovne simbole, ki jih imajo 

otroci v garderobi. Natisnemo tudi imena vseh otrok. Otroci nato 

iz množice vseh  listkov poiščejo svoje ime in simbol ter ga položijo 

na pripravljen plakat. Igro se lahko igrajo vsi otroci hkrati (vsak 

otrok poišče svoje ime), ali pa v manjših skupinah – kot 

zahtevnejša stopnja (otrok išče tudi imena prijateljev). 

o Igra Črkovni spomin – na kartončke dvakrat natisnemo črke 

slovenske abecede, skupaj s slikovnimi simboli. Vse kartončke 

obrnemo z licem navzdol. Otroci nato iščejo pare. 

o Polaganka črke, slikovna abeceda – na trši papir ali druge 

materiale natisnemo/napišemo več izvodov črk abecede.  Posebej 

natisnemo tudi posamezne besede s slikami (MUCA – s sliko 

muce), imena (LUKAS, EVA, ANASTASIJA). Otroci nato polagajo 

posamezne črke na pripravljene besede.  

 

 
Slika 8: Polaganka z lesenimi modelčki črk 

Vir: Lasten 

 

o Tabla z magnetnimi črkami – otroci na tablo sestavljajo različne 

besede, ki jih imajo napisane na predlogah.   
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o Velika knjiga za opismenjevanje – format A3 – vanjo vlagamo 

večje formate: polaganke, odkrivanke, plastificirani labirinti, 

črkovne razrezanke, črke z luknjicami za »šivanje« – po predlogi 

zašije posamezne črke ali celotno ime, svoj ali prijateljev simbol 

ipd., oblikovanje črk iz kosmatenih žic.  Otroci si poljubno izbirajo 

naloge. 

o Abecedna pica – izrežemo 2 kroga. Oba kroga razdelimo na 8 

trikotnikov. Na spodnjem delu na vsak trikotnik nalepimo po en 

slikovni simbol, ki ga imamo tudi na abecednem plakatu. Zgornji 

krog razrežemo na 8 trikotnikov, na vsak  »kos pice« nalepimo eno 

črko. Te kose otroci nato polagajo na pico s slikovnimi simboli 

(npr. črko A položijo na avto, B na balon ...). 

o Mapa piši/briši z delovnimi listi in grafomotoričnimi vajami v 

plastični srajčki, po katerih lahko otrok piše/riše s flomastrom za 

belo tablo ter nato sledi tudi izbriše. Liste  lahko menjamo glede 

na aktualne teme in dejavnosti, ki se odvijajo v igralnici, ter tako 

zagotovimo, da se otroci ne dolgočasijo ob že znanih podlogah. 

o Sledi – Pripravimo različne materiale (zdrob, mivka, kinetični 

pesek), v katere lahko s prstki rišejo črke in opazujejo nastale 

sledi, jih primerjajo s črkami in besedami, ki so že zapisane. 

o »Gibalna abeceda« - »risanje/pisanje« s prstom po prijateljevem 

hrbtu. Otrok si iz kupa pripravljenih kartončkov izbere eno črko, 

številko, geometrijski lik ipd., ki ga poskuša s prstom preslikati na 

prijateljev hrbet. Prijatelj poskuša uganiti, katero sliko/črko ima 

narisano/napisano na hrbtu. 

o Iz kače v črko – otroci najprej naredijo svaljek iz plastelina, ki ga 

nato položijo na črkovno podlogo, da oblikujejo črko. 

o Metanje črkovne kocke – na vsako ploskev kocke napišemo eno 

črko. Otrok meče kocko in prepiše dobljeno črko na list ali pa jo 

poišče izmed črk ter pripne na magnetno tablo. 

o Črkovna zapestnica – otroci na vrvico natikajo perlice s črkami in 

si izdelajo zapestnico. 

 

 
Slika 9: Natikanje črk, perlic na vrvico 

Vir: Lasten 
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o Uščipni zajčka – Pripenjanje črk s ščipalkami za perilo – fotografijo 

na spodnjem delu opremimo z ustrezno besedo (npr. na 

fotografijo zajca dodamo besedo ZAJEC). Prav tako pripravimo 

nabor lesenih ščipalk, na katere zapišemo črke abecede. Otroci 

nato pripenjajo ščipalke z ujemajočimi črkami na besedo, ki je na 

fotografiji. Ime igre prilagajamo motivu na fotografiji.  

 

 
Slika 10: Uščipni zajčka 

Vir: Lasten 

 
     Slika 11: Pripenjanje lesenih ščipalk za ustrezno mesto 

     Vir: Lasten 

 

 Rimanke (Enci benci na kamenci), bibarije in prstne igre (mlajši 

otroci), zlogovanje, prepoznavanje glasov ter povezava z 

ustrezno črko. Posebno pozornost posvetimo ritmični 

izgovorjavi rimank, ritmičnemu zlogovanju s ploskanjem. 

Pripravimo besedo, ki jo razdelimo na zloge in k vsakemu 

zlogu dodamo simbol rok, ki ploskata – en plosk ponazarja en 

zlog. Otrok miže iz kupa izvleče besedo, ki jo poskuša s 

ploskanjem zlogovati. 
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 Na lego duplo kocke zapišemo posamezne črke, otrok po našem 

nareku poskuša povezati glas s črko in jih zlaga v stolp. Tisti, ki 

zmorejo, nato poskušajo prebrati besedo. 

 Preslikovanje črk na tablico – s kredo. Otrok napiše črko iz predloge, 

nato jo lahko pobriše in ponovno preslika drugo črko. 

 

 
Slika 12: Zapisovanje črk s kredo na tablico 

 

 Povezovanje črk z glasovi – Sedimo v krogu. Vsakemu otroku 

damo kartonček s črko. Izgovarjamo besedilo HA HA HA, HI HI HI, 

KATERO ČRKO SKRIVAŠ TI? Otrok pokaže svoj kartonček in nato si 

izmislimo čim več besed na ta začetni glas.  

 

 

IKT v povezavi s predbralnimi in predpisalnimi sposobnostmi. 

 Na tipkovnici natipka črko in opazuje zapis, ki se pojavi na ekranu. 

Izdelek lahko tudi natisne in ponovno prebere. 

 Otroka naučimo, da ve za kaj uporabljamo računalnik in čemu 

služi miška. 

 S pomočjo uporabe računalnika otrok prepoznava in poimenuje 

črke na tipkovnici ter kaj kmalu natipka tudi svoje ime. 

 

Simbolna igra in opismenjevanje 

Otrokom omogočimo različne kotičke za simbolno igro (trgovina, 

pošta, lekarna, restavracija ...), kjer poleg opismenjevanja 

spodbujamo tudi govorni razvoj otrok ter njihove socialne veščine. 

Kotičke opremimo z napisi TRGOVINA, LEKARNA ... Otroci lahko tudi 

iz reklamnih letakov izrežejo ime trgovine in si sami opremijo kotiček. 

Otroci lahko od doma prinašajo prazno embalažo zdravil, živil ipd. in 

si tako opremijo kotičke za simbolno igro – spoznavajo napise na 

embalaži (MLEKO, OLJE, MASLO ...). Izdelajo si lastno knjigo receptov, 

opremljeno s slikami in napisi. Simbolna igra ima prav tako velik 

pomen za govorni razvoj otrok, socialno-čustveni in kognitivni razvoj, 

saj so med igro aktivirana vsa področja. 

 

ZAKLJUČEK 

Ob pisanju tega članka sem vseskozi razmišljala o praktični 

uporabnosti predstavljenih aplikacij, o pomembnosti razvijanja 

predbralnih in predpisalnih sposobnosti ter o pogojih za prenos idej v 
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prakso. Idej je še ogromno. Potrebno je le malce domišljije. 

Pomembno je, da imajo otroci tako v vrtcu kot tudi doma urejen 

kotiček za branje in pisanje. Tam naj imajo shranjene slikanice, papir 

in pisala, da lahko kadarkoli kaj narišejo ali napišejo. Ob pravilni 

spodbudi, sodelovanju staršev in vzgojiteljev, bodo otroci hitro 

napredovali. Simbolna igra je primer igre, ki se jo otroci lahko igrajo 

tudi doma, s starši, sorojenci, starimi starši, prijatelji iz okolice. 

Mlajšim pomagamo z izdelavo aplikacij, sredstev za igro, medtem ko 

si jih starejši lahko izdelajo tudi sami. Pomembno je, da upoštevamo 

razvojno stopnjo vsakega posameznika, saj vsi otroci niso niti enako 

sposobni niti enako motivirani. Če otrokom vsiljujemo preveč 

dejavnosti za predopismenjevanje, lahko do tovrstnih nalog dobijo 

odpor in v tem primeru je narejeno več škode kot koristi. Dejavnosti 

torej pripravljamo z roko v roki z otroki. 

 

Viri in literatura 

1. Grginič, M. (2008).  Vsak po svoji poti do pismenosti: priročnik za vzgojitelje in 

starše predšolskih otrok. Mengeš: Izolit. 

2. Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: MŠŠ, ZRSŠ. 

3. Pečjak, S. (2003). Porajajoča se pismenost. V M. Blatnik Mohar (ur.), Beremo 

skupaj: priročnik za spodbujanje branja (str. 119–123). Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

4. Žerdin, T. (1996). Ringa ringa raja: priročnik za gibalno-grafične vaje. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Igra tišine v vrtcu 
 

BARBARA ŠKERLEC, dipl. vzg. in pedagoginja montessori 

barbara.skerlec@gmail.com 

 

Povzetek: Maria Montessori je po naključju ugotovila, da otroci 

potrebujejo tišino in v tišini zelo uživajo. V članku sem na kratko 

predstavila Mario Montessori, nastanek igre tišine in prednosti, ki jih 

prinaša doživljanje umirjenosti in tišine. V empiričnem delu sem 

predstavila nekaj primerov igre tišine, ki sem jih izvedla s svojo 

skupino otrok v vrtcu, ter tihi kotiček, ki otrokom omogoča 

individualen umik v svet miru in tišine. 

 

Ključne besede: igra tišine, Maria Montessori, vrtec 

 

Abstract: Maria Montessori accidentally found that children need 

silence and that they enjoy silence very much. In the article I briefly 

presented Mario Montessori, the formation of the silence game and 

the benefits of experiencing calmness and silence. In the empirical 

part I presented some examples of silence game that I performed 

with my group of children in kindergarten and a quiet corner that 

allows children to retreat individually to a world of peace and quiet. 

 

Key words: silence game, Maria Montessori, kindergarten 
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UVOD 

V času, kjer živimo, nas hrup obdaja vsepovsod. Sodobna tehnologija 

nam je olajšala življenje, hkrati pa nas je oddaljila od samega sebe. 

Maria Montessori je že pred stotimi leti ugotovila, kako pomembna 

je tišina za razvoj pozornosti in koncentracije. Na voljo ni imela 

merilnih instrumentov, pač pa je do teh zaključkov prišla na podlagi 

znanstvenega opazovanja otrok. Danes nevroznanost z različnimi 

meritvami delovanja možganov potrjuje njene ugotovitve. Sodoben 

način življenja nas sili v neprestano aktivnost, pri tem pa se 

nezavedno oddaljujemo od sebe. Naši otroci so rojeni v svet 

tehnologije in hitro vrženi v kolesje neštetih dražljajev. Naloga nas 

odraslih je, da se v prvi vrsti zavemo, kako pomembno je, da se znamo 

ustaviti in umiriti, nato pa tega naučimo tudi naše otroke. Naj nam 

tišina postane zopet udobna. 

 

Maria Montessori in njeno delo 

Maria Montessori se je rodila leta 1870 v Italiji. Spodbujali so jo, da bi 

se odločila za poklic učiteljice, vendar je to odločno zavračala (Demšar 

v Montessori, 2011). Da bi to razumeli, se moramo postaviti v tisti čas. 

Pollard opiše, da je v takratnih šolah potekala dresura otrok. Otroci 

so morali predvsem molčati in ubogati. Takrat se ni niti zamišljalo, da 

bi morala biti šola zanimiva in prijetna za otroke. Maria Montessori ni 

želela biti učiteljica v takšnih šolah (Pollard, 1997, str. 7–11). Odločila 

se je za študij medicine in ga končala kot prva ženska v Italiji. Študirala 

je še filozofijo, psihologijo in antropologijo. Zaposlila se je na 

psihiatrični kliniki, kjer je delala z otroki. Izdelovala je različne 

materiale in opazovala otroke, kako so z njimi delali. S pomočjo 

materialov so otroci dosegli velik napredek. Kasneje je te materiale 

uporabila pri delu z otroki v revnem predelu Rima. Maria je pri 

opazovanju otrok prepoznala številne razvojne značilnosti otrok, ki jih 

do tedaj niso poznali (Demšar v Montessori, 2011). Maria je med 

drugim ugotovila, da se otroci želijo učiti, če so jim le na voljo ustrezni 

pripomočki. Z opazovanjem otrok je ugotovila, da so otroci v 

določenem obdobju še posebej dojemljivi za določen način učenja 

(Pollard, 1997, str. 25). Njena metoda je nastala na podlagi 

znanstvenega opazovanja otrok in je povsem spremenila vlogo 

učitelja, ki je sedaj le pripravil materiale, jih otrokom predstavil, nato 

pa opazoval otroke (Pollard, 1997, str. 29). Opazila je, da imajo otroci 

radi red in čistočo in da skrbno ravnajo z materiali. Radi sodelujejo pri 

vsakdanjih opravilih in skrbi za okolje. Tako je počasi razvila okolje, ki 

je vse to omogočalo otrokom in ki ga poznamo v ustanovah 

montessori še danes (Pollard, 1997, str. 32). 

 

Kako je nastala igra tišine? 

Maria Montessori (Montessori, 2009, str. 123–124) je v svoji knjigi 

takole opisala, kako je po naključju odkrila, da imajo otroci radi tišino:  

     Nekega dne sem v učilnico prišla s štirimesečnim dojenčkom v 

rokah, ki sem ga vzela iz rok njegove matere na dvorišču. Mali je bil 

tesno povit v plenice, kot je bilo takrat običajno. Imel je rožnat 
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okrogel obrazek in ni jokal. Tišina malega bitja se me  je še posebej 

dotaknila. To svoje občutenje sem hotela razdeliti z otroki v šoli.  

     »Poglejte,« sem rekla, »niti glasu ne da od sebe.« Šalila sem se in 

še dodala: »Poglejte, kako je pri miru … Vi gotovo ne bi mogli biti 

tako na miru.« Osupnilo me je, ko sem  videla, kako nenavadno 

pozorni so postali otroci, ki so me gledali. Zdelo se je, kot da bi viseli 

na mojih ustnicah in da se jih je vse, kar sem rekla, globoko 

dotaknilo.  

     »Poglejte, kako diha,« sem nadaljevala,»kako mehak je. Vi gotovo 

ne bi mogli tako dihati, da se ne bi nič slišalo …«  

Otroci so bili presenečeni in negibni, zadrževali so dih. Bil je trenutek 

nenavadne tišine. Tiktakanje ure, ki ga nedavno nismo slišali, se je 

jasno  razločilo. Kot bi nam dete prineslo vzdušje tišine, kakršnega v 

običajnem življenju ne poznamo. Taka tišina je nastopila zato, ker 

smo bili vsi čisto pri miru, brez najmanjšega  gibanja. Tu se mi je 

porodila želja, da bi tišino poslušali, da bi jo poustvarili. Vsi otroci so 

bili željni poskusiti. Ta njihova velika želja je verjetno kazala na 

notranji nagib, ki je hotel najti zunanji izraz. Dejansko je šlo za izraz 

njihovega globokega notranjega hrepenenja. V trenutku so vsi otroci 

obstali in onemeli, nadzorovali so celo svoje dihanje. Obstali so z 

vedrim in pozornim pogledom nekoga, ki meditira. Počasi so se v 

tišini začeli pojavljati zvoki, glas vode nekje v daljavi, oddaljeno 

ščebetanje ptice. Ta pripetljaj je bil osnova za našo vajo tišine. 

 

 

Zakaj igra tišine? 

V zadnjih letih se uspeh meri z dosežki. Samo sedeti in nič delati se 

zdi potrata časa, zelo so cenjene sposobnosti, kot je »multitasking«. 

Opraviti čim več dela v čim krajšem času je postal sinonim uspeha 

(Huskins, 2010). Novejše raziskave v nevroznanosti pa kažejo, da 

temu ni tako. Čuječnost na primer pomembno vpliva tako na fizično 

zdravje posameznika kot na razvoj emocionalno-socialnega učenja, 

razvoj pozornosti, delovnega spomina in samoregulacije, notranje 

motivacije, rezilientnosti in psihičnega blagostanja (Tancig, 2015, str. 

12). Današnji svet je z vso tehnologijo, ki nam sicer lajša življenje, 

postal zelo glasen. Hrup je prisoten vse okrog nas, v trenutkih tišine 

pa se počutimo neprijetno in že hitimo z vklapljanjem radia ali druge 

tehnologije, ki nas bo zabavala. Otroci v tem svetu ne poznajo več 

tišine. Tišina jim ne nudi več udobja, zato je toliko bolj pomembno, 

da jim prijetnost tišine predstavimo načrtno (Haskins, 2010). Maria 

Montessori ni imela v mislih tišine, ki je bila značilna za takratne šole, 

ko so učitelji s šibo v roki od otrok zahtevali tišino. »Bodi tiho,« je 

daleč od tišine, ki jo je imela v mislih Maria Montessori. V mislih je 

imela tišino, ki je otrokom razkrila, da imamo znotraj sebe svoje 

notranje življenje, zato se je trudila, da je otroke obdajalo mirno in 

urejeno okolje, del katerega je tudi umirjen učitelj (Pollard, 1997, str. 

37). Huskins (2011) pravi, da je naloga pedagogov montessori ne le 

da pri otrocih spodbujajo razvoj intelekta, pač pa oblikovanje celotne 

osebnosti. S pomočjo tišine, spoznavamo svoj notranji svet; 

razjasnimo, razvrščamo in umirjamo občutke, misli in cilje. Z 
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izvajanjem igre tišine raste tudi socialna povezanost med skupino 

otrok, saj se cela skupina trudi za isti cilj – ustvarjanje tišine 

(Buczynsky, Budek Đorđevski, Krušelj in Kukec Grgić,  2019, str. 112–

114). Bitežnik (2019) v svoji magistrski nalogi raziskuje vpliv igre tišine 

na pozornost v javni osnovni šoli, Pustoslemšek (2017) pa v diplomski 

nalogi raziskuje pozornost v javnem vrtcu. Le nekaj dni 

vsakodnevnega izvajanja igre tišine je vplivalo na izboljšanje 

pozornosti otrok. Seveda tega ni možno posplošiti na celotno 

populacijo, saj je bilo trajanje eksperimenta prekratko in velikost 

vzorca premajhna, lahko pa nam nakaže na pozitivne učinke izvajanja 

igre tišine. Zanimivo bi bilo izvesti primerjalno študijo med klasičnimi 

vrtci in vrtci montessori, kajti izvajanje igre tišine v obstoječem 

konceptu učenja in v konceptu montessori, ki je že v osnovi precej 

drugačen, se verjetno opazno razlikuje. Haskins (2010) pravi, da bi 

morali pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela prepoznati 

vrednost oblikovanja okolja, ki bo omogočalo vaje mirovanja in tišine. 

Tudi ona želi poudariti, da ne gre za tišino, ki jo zahteva odrasli, pač 

pa »tišino, ki spodbuja notranji mir, ustvarjalnost in prenovo« 

(Haskins, 2010, str. 15). V okolju montessori je že zaradi same metode 

zagotovljeno več tišine. Otroci si sami izbirajo delo, ki jih pritegne, 

sami izbirajo, kako dolgo bodo delali, kje bodo delali in s kom bodo 

delali. Posledično so za delo visoko motivirani in globoko 

koncentrirani, kar ustvarja umirjenost v okolju. Predlaga organizacijo 

prostora tako, da omogoča otrokom, da lahko delajo v delu prostora, 

kjer je bolj mirno, ali v drugem delu, kjer je lažje delati v paru ali 

manjši skupini. Pravi tudi, kako pomembna je priprava vzgojitelja, ki 

mora biti prepričan, da so trenutki »nedela« in tišine pomembni 

(Haskins, 2011). Haskins (2010) govori tudi o »hrupu«, ki je znotraj 

nas. Težko je npr. zbrano brati knjigo, če nas ves čas prekinjajo druge 

misli. Otrokom moramo pokazati, kako »utišati« ta notranji hrup, kar 

je včasih še težje kot zagotoviti tišino v okolju. Čuječnost je ena od 

možnosti. Otroci se koncentrirajo na svoje dihanje, se učijo opazovati 

občutke v svojem telesu in so bolj pozorni na dogajanje v svojem 

okolju, brez da bi o tem sodili. Haskins (2010) povzema, da bivanje v 

tišini prav tako povečuje možnosti za razvoj kreativnosti. Otrokom 

moramo omogočiti trenutke tišine in miru in se oddaljiti od mišljenja, 

da je to »izguba časa«, saj otroci te trenutke potrebujejo, da si 

odpočijejo, uredijo misli in se pripravijo na nadaljnje delo. V ta namen 

predlaga mirne kotičke, ki so običajni v šolah in vrtcih montessori. Da 

bi otrokom omogočili samokontrolo, jim v kotičke lahko namestimo 

peščeno uro, da si lahko omejijo čas bivanja v kotičku. Poda tudi nekaj 

predlogov za ureditev takšnih kotičkov npr. »zen rock garden«.  

 

Izvedba in primeri igre tišine v vrtcu 

Predstavila bom, kako poteka igra tišine in navedla nekaj različnih 

primerov igre tišine, ki sem jih izvedla v skupini otrok starih 3–6 let. 

Ob koncu bom predstavila še naš tihi kotiček, ki je na voljo otrokom 

tekom celega dne, da se lahko vanj umaknejo, posedijo v tišini in 

zberejo svoje misli. 
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Uvod v igro tišine 

Morda za uvod povem, da tako kot velja za ostale aktivnosti v okolju 

montessori, je tudi sodelovanje pri igri tišine, prostovoljno. Otroke se 

k igri povabi. V njej sodelujejo, v kolikor to želijo. V kolikor ne želijo 

sodelovati, se usedejo ob strani tako, da ne motijo ostalih otrok. V 

letih, ko izvajam igro tišine, se mi je samo enkrat zgodilo, da otrok ni 

želel sodelovati, pa še ta se nam je tekom igre pridružil, ko je videl, 

kaj počnemo. Tišine ne ustvarjamo na silo. Otroke spodbudimo, da 

dajo vse od sebe. Včasih nam uspe bolje, včasih slabše. Pedagog 

montessori ves čas izžareva globoko spoštovanje do otrok. Ne izrablja 

svojega položaja avtoritete, da bi dosegel zastavljene cilje. S svojim 

zgledom in spoštovanjem do otrok doseže, da mu otroci z veseljem 

sledijo. Igra tišine je skupinska dejavnost, ki se navadno izvaja na črti, 

ki je obvezen element v okolju montessori. Nekateri jo izvajajo zjutraj, 

kot uvod v nadaljnje delo, nekateri pa ob koncu cikla intenzivnega 

dela. Pogosto sledi aktivnosti hoje po črti, ki je tudi ena od dejavnosti 

kurikuluma v ustanovah montessori. Igro lahko izvedemo tudi zunaj 

igralnice – npr. v gozdu. Igra lahko traja različno dolgo. Dobro je začeti 

s krajšimi igrami in jih postopno podaljševati. Igre so lahko preproste, 

ali pa zahtevajo nekoliko več miselnega napora. Vsekakor pa morajo 

biti primerne razvojni stopnji otrok. Lahko so naključno izbrane, lahko 

pa so povezane z določeno tematiko, ki jo želimo predstaviti otrokom. 

Lahko potekajo v popolni tišini, lahko z samo aktivnostjo ustvarjamo 

zvoke, lahko pa vključimo tudi glasbo. Več iger je takšnih, da 

vključujejo različna čutila. V igri sodelujejo vsi otroci v krogu. Lahko 

sodelujemo v vrstnem redu, lahko pa z izbiranjem igralcev, kar bom 

predstavila pri eni izmed vaj in zahteva od otrok dodatno pozornost. 

 

Tako kot Maria Montessori tudi jaz nisem verjela, da imajo otroci radi 

tišino. Še posebej v današnjem času, ko so vajeni nenehne aktivnosti 

in impulzov iz okolja. Prve igre tišine sem se lotila kar malce brezglavo. 

Brez priprave otrok in brez razmisleka, ali ne bo morda za začetek igra 

predolga. Izbrala sem igro, za katero sem menila, da bo otrokom 

zanimiva. In res je bila. Uspelo nam je ustvariti tišino in otroci so 

zdržali od začetka do konca. Izvedla sem igro s stekleno posodo in 

frnikulo. Igro bom predstavila v nadaljevanju. Igro tišine v skupini 

izvajam že nekaj let. Pri pripravi otrok mi je v veliko pomoč 

heterogenost oddelka. Tako v začetku šolskega leta že vsaj polovica 

otrok pozna igro tišine in jo zato lažje vpeljem v dnevno rutino. 

Vsekakor pa v igro vpeljem nove otroke, ostali pa le ponovijo 

zavedanje, kako igra poteka. Letos sem jo vpeljala takole: Posedli smo 

se v krog – na črto. Pogovarjali smo se, kaj vse povzroča zvoke v 

našem okolju. Postopno smo prišli do tega, da tudi z gibi našega telesa 

povzročamo zvoke. Nato smo namenoma povzročali zvoke z rokami, 

nogami, telesom, ustnicami. Nato sem otroke pozvala, da poskusimo 

skupaj ustvariti čisto tišino. Uspelo nam je. Otroke sem nato 

povprašala, če jim je tišina všeč. Vsi so odgovorili pritrdilno. Povedala 

sem jim, da se bomo večkrat igrali igro tišine. 
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Igra tišine: Poslušanje »morja« 

Potrebujemo: lupino velikega morskega polža 

Ker so vtisi poletja še precej močni, sem se odločila za to igro. Posedli 

smo se na črto. Pogovarjali smo se o morju. Skušali smo vizualizirati 

šumenje morja. Povedala sem jim, da imam pri sebi školjko in da je 

vanjo ujeto morje. Če bomo čisto tiho, nam  ga bo morda uspelo 

slišati. Prosila sem jih, da se udobno usedejo, po potrebi sezujejo 

copate, zato da bomo lažje ustvarili tišino. Ko smo bili pripravljeni, 

sem začela. Školjko sem si prislonila na uho in nekaj trenutkov 

poslušala. Nato sem jo z mirnimi gibi izročila otroku, ki je sedel poleg 

mene. Školjka je nato potovala od otroka do otroka. Zgodilo se je, da 

je kdo od otrok pozabil in je spregovoril. Nežno sem ga pogledala in 

si prst položila na usta. 

 

 
Slika 1: Poslušanje »morja« 

Vir: Lasten 

 

 

2. igra tišine: Opazovanje kapljične ure 

Potrebujemo: kapljično uro (lahko tudi peščeno ali kakšno drugačno), 

majhno preprogo ali prtiček, pladenj 

Tokrat sem na sredino kroga pogrnila majhno okroglo preprogo. 

Pomembno je, da so stvari pripravljene estetsko, saj tako prenašamo 

občutek za lepoto na otroke. Na preprogo sem položila lep pladenj, 

nanj pa kapljično uro (deluje na enakem principu kot peščena ura). 

Otroke sem prosila, da na preprogo ne stopamo. Ko smo bili 

pripravljeni, sem čisto tiho vstala, se s tihimi koraki približala 

preprogi. Tiho in mirno sem pokleknila na tla. Uro sem obrnila in 

opazovala, kako potujejo kapljice. Nato sem zopet čisto počasi in 

mirno vstala, se vrnila na svoje mesto in se dotaknila otroka ob meni 

za ramo in mu s tem dala znak, da je na vrsti. Igra je trajala precej 

dolgo, a so bili otroci visoko motivirani in so brez težav čakali, da 

pridejo na vrsto.  

 

 
Slika 2: Kapljična ura 

Vir: Lasten 
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3. igra tišine: Zvok stekla na steklu/lesa na lesu 

Potrebujemo: stekleno posodo, frnikulo/leseno posodo, leseno 

kroglico 

Igra s stekleno posodo in frnikulo je bila moja prva igra, ki sem jo 

izvedla z otroki. To je igra, pri kateri z materialom proizvajamo zvok. 

Zvok in gibanje frnikule sta tudi mikavni točki, ki privlačita otroke, 

zato so tudi zmogli vztrajati tako dolgo. Igro smo izvedli v krogu. Ko 

smo se pripravili, sem vzela posodo v roke in jo s krožnimi gibi 

zanihala toliko, da je začela frnikula krožiti po robu posode. Ko se je 

frnikula ustavila in je nastala tišina, sem posodo podala otroku ob 

meni. Otroke je gibanje frnikule in zvok tako privlačil, da so posodo 

zanihali celo večkrat. Bala sem se, da bodo posodo zanihali premočno 

in bo frnikulo odneslo iz posode, a se to ni zgodilo. Pričakovala sem 

glasen smeh, a tudi tega ni bilo. Čisto zbrano so nihali posodo in 

opazovali frnikulo. Ko so jo začeli nihati večkrat, sem pomislila, da ne 

bomo zdržali tako dolgo, da vsi pridejo na vrsto. A smo. Ne spominjam 

se, kako dolgo je trajalo, a bilo je dolgo. Po želji lahko naslednjič 

uporabimo dve frnikuli. Jaz sem uporabila tudi leseno posodo in 

leseni kroglici. 

 

                
Slika 3:  Zvok stekla na steklu                    Slika 4: Zvok lesa na lesu 

Vir: Lasten                                                     Vir: Lasten 

 

4. igra tišine: Plavajoči šopek 

Potrebujemo: preprogo, stekleno posodo napolnjeno z vodo, šopek 

cvetlic v vazi (toliko cvetlic, kolikor je sodelujočih v igri), pladenj, 

škarje, posodo za odpadke, majhno krpo 

Ta igra je že malo bolj kompleksna, saj zahteva več korakov izvedbe 

in nekoliko več spretnosti. Na sredino kroga sem pripravila majhno 

preprogo. Na sredino sem dala široko stekleno posodo, do polovice 

napolnjeno z vodo. Ob strani sem postavila pladenj, na katerem je 

bila vaza z natančnim številom ivanjščic, škarje, posoda za odpadke in 

majhna krpica. Otrokom sem povedala, da bomo ustvarili plavajoči 

šopek. Prosila sem jih, da me natančno opazujejo, kako se to naredi. 

Spomnila sem jih, da na preprogo ne stopamo. Ko smo bili vsi 

pripravljeni, sem začela. Čisto tiho in mirno sem vstala in se približala 

pladnju. Nežno sem iz vaze izvlekla eno ivanjščico. Dobro sem si jo 

ogledala, jo povonjala, nato pa ji s škarjami odrezala pecelj malo pod 

cvetom. Pecelj sem odložila v posodo za odpadke, škarje sem vrnila 
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na pladenj. Cvet sem nežno položila v stekleno posodo. S krpo sem 

pobrisala, kapljice, ki so kapnile na pladenj. Za trenutek sem obstala 

in opazovala moj cvet. Tiho in karseda mirno sem se vrnila na svoje 

mesto in s trepljajem po rami dala znak otroku ob meni, da nadaljuje. 

Kadar izvajam kompleksnejšo vajo, poskrbim, da se posedemo tako, 

da ob meni sedijo starejši otroci, ki zmorejo slediti daljšemu poteku 

aktivnosti. Tako imajo mlajši otroci možnost večkrat videti potek in si 

ga tako zapomniti. Po potrebi se poleg mene usede moja pomočnica, 

ki zelo nazorno ponovi vajo. 

 

 
Slika 5: Plavajoči šopek 

Vir: Lasten 

 

5. igra tišine: Okušanje semen in olja 

Potrebujemo: prt ali preprogo, pladenj, bučo, sončnico, malo 

posodico neoluščenih sončničnih semen, malo posodico neoluščenih 

bučnih semen, večji posodici z oluščenimi semeni, papirnate 

servietke. 

To igo sem pripravila v povezavi s temo, ki smo jo obravnavali. Otroci 

so že poznali notranjost buče, prav tako so že odstranjevali semena iz 

sončničnega cveta. Naključje pa je hotelo, da smo ravno na ta dan 

imeli za zajtrk kruh s semeni. Otroci ga nimajo radi in si vedno izbirajo 

alternativo brez semen. Pred začetkom igre sem lično pripravila stvari 

na prtu. Z otroki smo se pogovarjali, kaj imamo pripravljeno. 

Neoluščena semena so bila pripravljena samo za ogled, oluščena pa 

za okušanje. Kot že rečeno, se otroke k sodelovanju povabi. Tudi sicer 

pri obrokih otroke spodbujamo, da hrano poskusijo, nikoli jih ne 

silimo. Vedno imajo možnost hrano zavreči, v kolikor jim ni okusna. V 

ta namen sem pripravila servietke, da bi lahko otroci, ki jim semena 

ne bodo všeč, le-ta izpljunili, servietko pa nato zadržali pri sebi do 

konca igre. Vsi otroci so pri igri sodelovali, dva otroka nista želela 

poskusiti semen in sta jih takoj zavila v servietko, dva otroka pa sta 

semena poskusila in jih nato izpljunila. Vsi ostali so semena pojedli. 

Tako kot pri vseh igrah sem z igro začela jaz. Iz posodice sem si v svojo 

dlan vzela nekaj sončničnih in nekaj bučnih semen. Vrnila sem se na 

svoje mesto in jih dala v usta. Enako kot do sedaj so v krogu 

nadaljevali ostali otroci. Po končani igri smo se pogovarjali o okusih. 

Večina otrok je bila navdušena in so si želeli še več semen. Pripravila 

sem jim jih na naši servirni mizi in zobali so jih še cel dan. Tako zelo so 

jim bila všeč, da sem jim jih ponujala vsak dan pri sadni malici še 

naslednjih nekaj mesecev. Starši so me spraševali, kaj smo to jedli, ker 

otroci želijo, da semena kupijo tudi za doma. In kar je najbolj 

zanimivo. Odtlej vedno, ko imamo za zajtrk štručke s semeni, najprej 
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pozobajo semena in šele nato pojedo kruh. Pa smo nehote dosegli še 

en cilj. Čez nekaj dni sem igro dopolnila. Dodala sem še krožnika s 

sončničnim in bučnim oljem ter skledo na kocke narezanega kruha. 

To so šele bili gurmanski užitki. Okušali so prav vsi otroci. 

 

                
                         Slika 6: Okušanje semen                       Slika 7: Okušanje olja 

                           Vir: Lasten                                               Vir: Lasten 

 

6. igra tišine: Uvod v simetrijo 

Potrebujemo: prt ali preprogo, košarico za fotografije, simetrične 

fotografije, prerezane po simetrali, ogledalo. 

To igro sem uporabila kot uvod v obširen tematski sklop namenjen 

simetriji. Na spletu sem poiskala simetrične fotografije, ki sem jih 

plastificirala in prerezala po simetrali. Ob robu prta sem zložila 

polovice slik – natančno toliko, kot je bilo udeležencev pri igri. Tokrat 

sem izbrala drugačen potek izbora igralcev, ki od otrok zahteva še več 

zbranosti in sledenja igri. Otroci ne sodelujejo po vrsti, tako kot sedijo 

v krogu, pač pa vsak igralec izbere svojega naslednika. Izbere ga tako, 

da po opravljeni svoji nalogi stopi do izbranega otroka, se ustavi pred 

njim in se mu globoko prikloni. Sam se nato vrne na svoje mesto in v 

znak ostalim igralcem, da je svoje delo že opravil, prekriža roke na 

ramenih. Z igro nadaljuje izbrani otrok. Igra je končana, ko imajo vsi 

udeleženci prekrižane roke na ramenih. Kot vedno sem z igro začela 

sama in izbrala enega od starejših otrok, da so imeli mlajši večkrat 

priložnost videti potek igre. Igra pa je potekla tako. Igralec je stopil do 

prta, počepnil in iz košarice izvlekel poljubno fotografijo. Navpično jo 

je položil na ogledalo. Slika in njen odsev v ogledalu sta tvorila celoto. 

To je v otrocih izzvalo veliko začudenja. S sliko v roki se je nato počasi 

sprehodil okrog prta in poiskal drugo polovico svoje fotografije. Oba 

dela fotografije je nežno spojil.  

 

                               
                 Slika 8: Uvod v simetrijo                              Slika 9: Simetrija v sliki 

Vir: Lasten                                                                 Vir: Pinterest 

 

7. igra tišine: Simetrija v gozdu 

Potrebujemo: vrvico, material, ki ga naberemo v gozdu 

Igro tišine se lahko igramo tudi v drugih okoljih. Gozd je že takšno 

okolje, ki nam nudi številne možnosti. Otroci se zelo veselijo obiska 
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gozda. Imajo veliko potrebo po gibanju in gozd jim omogoča veliko 

možnosti, da to potrebo zadovoljijo. Nesmiselno bi bilo od otrok 

pričakovati, da bodo imeli takoj po prihodu v gozd željo po umirjenih 

dejavnostih. Zato sem se odločila, da vajo izvedemo pred vrnitvijo v 

vrtec. Z otroki smo podobno igro pred tem izvedli tudi v igralnici. Tam 

smo uporabili lego kocke. Ob tej priložnosti bi rada omenila še eno 

načelo pedagogike montessori – to je kontrola napake. Vsak material, 

ki ga otrok uporablja, ima, če je to le možno, vgrajeno kontrolo 

napake. To pomeni, da mu material sam pokaže, ali je nalogo opravil 

pravilno ali ne. Le v izjemnih primerih, ko to res ni možno, lahko 

vzgojitelj otroku pokaže napako. Na ta način se otrok uči, da so 

napake nekaj vsakdanjega, da jih lahko popravimo in da se iz njih 

nekaj naučimo. V našem primeru igre tišine je kontrola napake 

vizualna. Iz nastalega dela je vidno, ali je simetričen ali ne. Nobene 

potrebe ni, da otroka popravi vzgojitelj. Če otrok napake ne opazi, je 

to znak za vzgojitelja, da je bila naloga za otroka morda prezahtevna, 

morda je bilo nekaj, kar je zmotilo otrokovo pozornost ali pa kaj 

tretjega. Vzgojitelj napake ne popravlja, pripravi pa dodatne 

materiale, kjer bo otrok lahko z vajo spoznal, kaj je simetrija. Tudi 

otroci bodo morda imeli željo po popravljanju prijatelja. Obrazložimo 

jim, da njegovega dela ne popravljamo in da bo imel še veliko 

priložnosti za učenje. Otrokom sem naročila, da v okolici poiščejo po 

dva približno enaka predmeta. Ko so jih vsi našli, smo se zbrali v krogu. 

Na predelu tal, kjer smo delali, sem odstranila listje, da je bila 

površina bolj čista, da bo naša stvaritev bolj vidna. Na tla sem položila 

vrvico, ki je predstavljala simetralo. Svoja dva predmeta sem položila 

simetrično na vsako stran vrvice. Ker je naloga kar zahtevna, je za 

mano igrala moja pomočnica, ki pa je tudi izbrala enega od starejših 

otrok iz že zgoraj omenjenih razlogov. Nastala je čudovita umetnina. 

Na moje veliko presenečenje je nekaj otrok svoje predmete postavilo 

stran od vrvice, a kljub temu simetrično. 

 

 
Slika 10: Simetrija v gozdu 

Vir: Lasten 

 

8. igra tišine: Veliki umetniki 

Potrebujemo: preproga, stojalo za kartice, plastificirane kartice z 

reprodukcijami del velikih umetnikov – po dve deli istega umetnika 

(kartice imajo na hrbtni strani kontrolo napake – barvno piko), 

zgoščenka s klasično glasbo, radio 

Maria Montessori je menila, da je treba otroka obdati z umetnostjo. 

V sobah montessori so umetniške slike na stenah v višini otrokovih 

oči, ali na policah, da jih lahko občudujejo. Ta igra tišine je precej 
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zahtevna in od otrok zahteva res dobre sposobnosti opazovanja. 

Izvedla sem jo le s skupinico otrok, ki odhajajo v šolo, bolj primerna 

pa je za šolske otroke. Na fotografiji so sicer prikazane vse kartice, a 

kasneje sem jih uporabila le toliko, kot je bilo igralcev (9). Izbrala sem 

umetnike, katerih slog se izrazito razlikuje. Ko sem pripravljala kartice 

in iskala reprodukcije del, sem bila pozorna na čim bolj raznolike 

likovne tehnike, stile in motive. Pri vsakem avtorju sem poiskala dve 

zelo podobni si deli. Pred samo izvedbo igre smo si z otroki ogledovali 

slike in se pogovarjali o tem, kako različno ustvarjajo različni umetniki 

in da en umetnik pogosto večkrat uporabi isto tehniko, podoben 

motiv in podoben stil. Ob tej igri tišine se mi je zdelo primerno, da 

dodam glasbo. Izbrala sem Vivaldijeve štiri letne čase. Na preprogo 

sem položila po eno delo vsakega umetnika. Na stojalo sem dala drugi 

par kartic. Otrokom sem povedala, da bo igra trajala tako dolgo, 

dokler bo igrala glasba. Začela sem z igro. S stojala sem vzela kartico 

z reprodukcijo. Tiho in mirno sem se sprehodila okrog preproge. Svojo 

kartico sem postavljala ob kartice, za katere bi se lahko zdelo, da so 

par. Ko sem našla pravo, sem svojo kartico položila nad kartico na 

preprogi. Nato sem obe kartici obrnila in preverila barvni piki. Če sta 

se ujemali, sem kartici zopet pravilno obrnila in nadaljeval je naslednji 

otrok. Ko so vsi končali, smo še za trenutek obsedeli in občudovali 

dela na preprogi. Nato sem počasi utišala glasbo in z igro smo 

zaključili. 

 

           
           Slika 11: Veliki umetniki                      Slika 12: Veliki umetniki od blizu 

                      Vir: Lasten                                      Vir: Lasten 

 

Tihi kotiček 

V teoretičnem delu sem povzela razmišljanja Cathleen Haskins. V 

njenih zapisih lahko preberemo veliko o t. i. tihih kotičkih, ki so del 

okolja montessori. Sama sem zaposlena v javnem vrtcu, zato moji 

prostorski pogoji niso najboljši, da bi otrokom zagotovila to, kar bi si 

želela. Tihi kotiček sem ustvarila na hodniku pred igralnico. Ni najbolj 

idealno mesto, saj otroci mimo odhajajo v toaletne prostore, a žal mi 

prostor druge možnosti ne omogoča. Pred vrati je majhna mizica in 

dva stolčka (o tem, zakaj dva, bom pisala ob drugi priložnosti). Na mizi 

je vedno pripravljeno nekaj, ob čemer lahko otroci posedijo in umirijo 

svoje misli. Pogosto so to tudi predmeti, ki smo jih uporabili pri igri 

tišine. Slika 13 prikazuje dečka, ki se je umaknil v tihi kotiček. V tistem 

času smo se v vrtcu pogovarjali o žabah, zato sem v kotičku pripravila 

slike žab, ki živijo v Sloveniji ter zvočni posnetek oglašanja teh žab 

(Trilar, T.. Slovenske žabe). Otroci so si lahko samostojno nadeli 

slušalke in poslušali posnetek. Slika 14 prikazuje material v tihem 
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kotičku. Tablica za risanje s kredo in nato sledenje liniji z mokrim 

čopičem. Slika 15 prikazuje deklico, ki v tihem kotičku s povečevalnim 

steklom opazuje sončnični cvet. 

 

                     

Slika 13: Tihi kotiček   Slika 14: Material v tihem kotičku    Slika 15: Tihi kotiček 

         Vir: Lasten                             Vir: Lasten                                   Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Maria Montessori je že pred 100 leti na podlagi opazovanja otrok 

ugotovila, kako zelo ti potrebujejo in želijo tišino. Danes njenim 

ugotovitvam pritrjuje tudi nevroznanost, ki ugotavlja, kako 

pomemben je duhovni aspekt posameznikove osebnosti. Bolj kot kdaj 

koli prej otroci potrebujejo našo pomoč, da jim ponovno pokažemo 

pot k sebi. Igra tišine je preprosta igra, ki jo lahko izvajamo že z 

najmlajšimi otroki v vrtcu in tako izboljšamo tudi njihove izvršilne 

funkcije. Uživajmo v tišini. 
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Telesni in gibalni razvoj otrok v 

OŠ v času COVID-19 
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Povzetek: Smo v času analiziranja, kakšne posledice je na naša 

življenja pustila epidemija, ki jo je povzročil virus SARS-CoV-2 (COVID-

19). Kot učiteljica športa želim predstaviti, kakšne so posledice tega 

časa na telesni in gibalni razvoj otrok na eni izmed osnovnih šol v 

Sloveniji. Osredotočila sem se na meritve, ki so se izvajale v sklopu 

Športno-vzgojnega kartona (ŠVK), katerega so v Sloveniji strokovnjaki 

Fakultete za šport nadgradili s SLOfit programom. Meritve, ki so bile 

izvedene junija 2020, sem primerjala z meritvami, ki so bile izvedene 

aprila 2021.  

 

Ključne besede: šport, SLOfit, zdravje, epidemija, pouk na daljavo 

 

Abstract: We are in the process of analysing the effects of the SARS-

CoV-2 virus (COVID-19) on our lives. As a sports teacher I would like 

to present the consequences of this time on the physical and motor 

development of children at one of the primary schools in Slovenia. I 

focused on the measurements that were performed as part of the 

Sports and Education Card (ŠVK), which in Slovenia was upgraded by 

experts from the Faculty of Sports with the SLOfit program. I 

compared the measurements taken in June 2020 with the 

measurements taken in April 2021. 

 

Key words: sport, SLOfit, health, epidemic, online (distance) learning 
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UVOD 

Pomemben dejavnik na razvoj mladega človeka je vsakodnevna 

telesna dejavnost, pa tudi športna vzgoja v šoli. Popolno odsotnost ali 

pa le premajhno odsotnost telesne dejavnosti v otroštvu ali mladosti, 

kasneje več ni mogoče v popolnosti nadomestiti, saj je z 

napredovanjem otrokove rasti in zrelosti vpliv telesne in športne 

dejavnosti na psihosomatski sistem vse manjši. Neizkušenost in 

nezmožnost sodelovanja pri telesni in športni dejavnosti lahko 

upočasni gibalni in intelektualni razvoj otroka (Kelly in Kelly v 

Matejek, 2012, str. 26). Velikost telesa, telesne izmere in telesna 

kompozicija so pomemben pokazatelj rasti in razvoja otrok v pred 

pubertetnem in pubertetnem razvoju. Najboljši pokazatelj telesnega 

razvoja sta, ob upoštevanju spola in starosti, telesna konstitucija in 

telesna masa (Jürimäe in Jürimäe v Matejek, 2012, str. 28). Gibalni 

razvoj se kaže skozi razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti. V okvir 

gibalnih sposobnosti sodijo koordinacija, hitrost, natančnost, moč, 

gibljivost, vzdržljivost in ravnotežje. Strokovnjaki v Sloveniji so s 

pomočjo meritev pri več kot 20.000 osnovnošolcih ugotovili, da so 

gibalne sposobnosti otrok v času epidemije upadle. Vodja SLOfit – 

športno-vzgojnega kartona Gregor Starc pravi, da podatki v 

primerjavi s predhodno meritvijo v aprilu 2019 kažejo velik upad vseh 

gibalnih sposobnosti, ki jih pri otrocih spremljajo, največji pa pri 

vzdržljivosti in koordinaciji celotnega telesa. Posledično se je 

poslabšala splošna gibalna učinkovitost, še posebej pri otrocih, ki so 

bili pred epidemijo najbolj telesno dejavni, hkrati pa naj bi se 

povečalo podkožno maščevje pri več kot polovici otrok (RTV SLO, 

2020). Z analizo meritev, na katere se osredotočam, pa bomo 

ugotovili, ali so podobne ugotovitve še vedno prisotne. 

 

Gibanje 

Gibanje predstavlja osnovno človekovo potrebo, ki nam omogoča 

kakovostno življenje. Zavedati se je treba, da je z vadbo treba začeti 

pravočasno, predvsem pa s pravim pristopom. V začetku smo starši 

tisti, ki otroke skušamo vzgajati v taki veri, da dojamejo bistvo in 

lepoto gibanja. Ljubezen do gibanja in narave jim je treba privzgojiti 

na prijeten, zanimiv in dojemljiv način, saj bodo le tako skozi razvoj 

dvigovali svoj nivo motivacije za gibanje (Babić, 2016). Kasneje se k 

tej vlogi priključijo še vzgojitelji in učitelji. Ne smemo zanemariti tudi 

vpliva vrstnikov, ki so včasih večji motivacijski faktor pri gibanju kot 

učitelji, saj se otroci veliko raje gibljejo v družbi, kot pa vsak sam.  

 

Športno vzgojni karton – ŠVK 

Športno-vzgojni karton je zbirka podatkov, s pomočjo katerih v 

Sloveniji skladno s šolsko zakonodajo spremljamo telesne značilnosti 

in gibalne sposobnosti učencev na nacionalni ravni. Uporabljamo ga 

kot strokovno pomoč pri oblikovanju nadaljnje strategije razvoja 

športne vzgoje na vzgojno-izobraževalnem področju, svetovanje o 

telesnem in gibalnem razvoju učencev, na podlagi katerega lahko 

učenci, ki to želijo, sami ali s pomočjo strokovnjakov ocenijo raven 

svojih gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti, si oblikujejo svoje 

https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpendo.00610.2006
https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpendo.00610.2006
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programe vadbe ter dobijo nasvet o vključevanju v različne športne 

dejavnosti. Zbirka podatkov vsebuje osebne podatke, podatke o 

morfoloških – telesnih značilnostih (telesni višini – dolžinski 

razsežnosti telesa, telesni teži – voluminoznosti telesa, kožni gubi 

nadlahti – voluminoznosti telesa) in gibalnih sposobnostih (dotikanju 

plošče z roko – hitrosti izmeničnih gibov, skoku v daljino z mesta – 

eksplozivni moči, premagovanju ovir nazaj – koordinaciji gibanja 

telesa, dviganju trupa – mišični vzdržljivosti trupa, predklonu na 

klopci – gibljivosti, vesi v zgibi – mišični vzdržljivosti ramenskega 

obroča in rok, teku na 60 m – šprinterski hitrosti ter teku na 600 m – 

vzdržljivosti v submaksimalnem kontinuiranem (dalj časa trajajočem) 

naprezanju). Šole zbirajo podatke za športno-vzgojni karton vsako 

leto meseca aprila (Kovač, Bizjak, 2010).  

 

SLOfit  

SLOfit je nadgradnja ŠVK, podprta z aplikacijo Moj SLOfit, ki omogoča 

tudi vseživljenjsko spremljanje telesne zmogljivosti in nekaterih z njo 

povezanih pomembnih podatkov. Z uporabo aplikacije Moj SLOfit 

lahko starši, mladostniki, učitelji in druge pooblaščene osebe 

dostopajo do zbranih podatkov o telesni zmogljivosti in dejavnosti ter 

vidijo, kakšno je zdravstveno tveganje, ki izhaja iz njih. Starši in 

mladostniki pa lahko posredujejo dostop do podatkov tudi drugim 

osebam (npr. zdravniku, starim staršem, trenerju). Vsem 

uporabnikom SLOfit sistem omogoča še izpis poročil o telesni 

zmogljivosti. S pomočjo SLOfit poročil v času šolanja lahko otroci in 

mladostniki ter njihovi starši ugotovijo, kako se šolarji telesno in 

gibalno razvijajo, učitelji športne vzgoje in zdravniki pa pridobivajo 

pomembne informacije, na podlagi katerih lahko otrokom ali 

mladostnikom, ki imajo v svojem razvoju težave, ali so gibalno 

nadarjeni, strokovno pomagajo in jih usmerjajo (SLOfit, 2021). 

 

Pouk športa na daljavo v času epidemije 

Pouk športa na šoli, na katero se osredotočam, je v tem času na 

daljavo potekal delno po navodilih v spletni zbornici in delno po Arnes 

Zoom povezavi. Učence so učitelji spodbujali, da se gibljejo čim več v 

naravi. Nekateri učenci so bili s starši veliko na daljših sprehodih ali 

pa so starši z njimi sodelovali v aktivnostih, katere so morali učenci 

opraviti po navodilih učiteljev športa. Nekateri izmed učencev so 

poleg športnih šolskih obveznosti izvajali tudi treninge po Zoom 

povezavi, ostali pa so priznali, da so tudi po cele dneve preživeli v 

pižami, če jih nihče ni kontroliral. Glede na povratne informacije 

učencev so se učitelji športa odločili, da morajo spodbuditi učence k 

še več gibanju, jih motivirati in jim ozavestiti občutek, da je gibanje 

pomembno za njihov razvoj in zdravje. Vendar učence ne motivira le 

razlaga in prigovarjanje, temveč tudi vzgled. Učitelji športa so sami 

ustvarili video gradiva, kjer so bili aktivni v šolskih prostorih ali v 

naravi. Povečali so število učnih ur po Zoom povezavi, ker so z njimi 

želeli ohraniti večji stik in občutek, da niso sami. Preko Zoom 

povezave so učitelji fizično izvajali vaje, ki so imele poudarek na 

stabilizaciji telesa in mišični moči. Uvedli so tudi aktivne odmore, v 
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katere so vključevali gibanje ob glasbi. Pripravili so novoletno-božično 

rajanje, vaje z različnimi žogicami na ritem ob glasbi in podobno. 

Čeprav je bil namen učiteljev, da učence spodbudijo, da so čim bolj 

stran od računalnikov in čim več v naravi, so morali ukrepati drugače 

in se prilagoditi potrebam učencev, torej motivaciji.  

 

Meritve 

Šolsko leto 2019/2020 je z vidika zbiranja podatkov predstavljalo 

največji izziv spremljave, saj je zaradi ukrepov za zajezitev epidemije 

COVID-19 prišlo do zaprtja šole, zaradi česar je bilo izvajanje meritev 

v aprilu in maju 2020 onemogočeno. Po preklicu prvega vala 

epidemije je bilo glede izvajanja pouka pri predmetu šport veliko 

nejasnosti, težav pri organizaciji pouka in hkratnemu upoštevanju 

vseh ukrepov NIJZ. Večina meritev je tako šola izvedla v mesecu juniju 

2020, nekaj pa tudi v mesecu septembru 2020 (SLOfit, 2020). V letu 

2021 so meritve opravili v mesecu aprilu in nekaj v maju.  

 

Analiza  

Pri analizi se bomo najprej osredotočili na grafikon, ki prikazuje 

povprečje ITF (indeks telesnega fitnesa) za celotno šolo, ločeno po 

spolu, za vsa leta, ko ima šola podatke meritev svojih šolarjev. ITF je 

pokazatelj celostnega telesnega fitnesa posameznika. Pri povprečni 

slovenski šoli je ta indeks enak 50; približno 10 % šol v Sloveniji ima 

povprečni centil ITF nižji od 40 (to so šole, kjer imajo šolarji najnižji 

telesni fitnes), četrtina nižje od 44; podobno ima približno 10 % šol v 

Sloveniji to povprečje višje od 60 (to so šole, kjer imajo šolarji najvišji 

telesni fitnes), četrtina pa višje od 54. Podobna porazdelitev povprečij 

na ravni šole velja tudi za posamezne mere telesnega fitnesa. Analiza 

sprememb skozi leta je pomembna, saj napoveduje, v katero smer 

(izboljšanje oz. poslabšanje) se giblje telesni fitnes na šoli. Tako 

omogoča tudi analizo učinkovitosti ukrepov, ki jih je šola morebiti 

sprejela v preteklih letih (SLOfit, 2021).  

 

Centil (angl. percentile, centile) je:  

1) vsaka od 99 vrednosti, ki ranžirno vrsto (po velikosti naraščajoče 

urejene vse vrednosti) rezultatov testa razdeli na 100 enako številčnih 

delov (centilnih skupin). Npr. »Vrednost 13,5 s v teku na 100 m je na 

25. centilu« (oznaka C25 ali xP=0,25) pomeni, da je v celotni generaciji 

šolarjev (določene starosti in spola) 25 % (ena četrtina) nižjih 

rezultatov in 75 % višjih. V tem testu to pomeni razmeroma dober 

rezultat (nižja kot je vrednost, nižji je centil in boljši je rezultat), v 

kakšnem drugem testu (npr. skok v daljino ali vesa v zgibi) pa to 

pomeni razmeroma »slab« rezultat (večja kot je vrednost rezultata, 

višja je raven sposobnosti).  

2) poljudno, pogovorno kratek naziv za centilno skupino (SLOfit, 

2021). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Percentile
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Slika 1: Sprememba indeksa telesnega fitnesa šole 

 Vir: Izpis SLOfit programa 

 

Učinek protikoronskih ukrepov na gibalni razvoj otrok je bil veliko bolj 

izrazit kot na njihov telesni razvoj. Prišlo je do upada prav vseh 

gibalnih sposobnosti z malo razlike med dekleti in fanti. Na nivoju šole 

je ta upad prevelik. Iz grafikona je razviden upad telesnega fitnesa 

tako pri fantih kot tudi pri dekletih. Pri dekletih je bil upad malenkost 

manjši kot pri fantih. V nadaljevanju si bomo ogledali grafikone 

gibalnih sposobnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

      
            Slika 2: Dviganje trupa                                              Slika 3: Vesa v zgibi  

       Vir: Izpis SLOfit programa                                      Vir: Izpis SLOfit programa 

 

Iz grafikona dvigovanja trupa je razvidno, da je vrednost centilov 

drastično padla, še posebej pri dekletih, kar pomeni, da se je rezultat 

na nivoju šole zelo poslabšal. Učenci so pri tem testu, kjer se meri 

mišična vzržljivost trupa, morali opraviti čim več dvigov trupa v eni 

minuti. Z veso v zgibi merimo mišični vzdržljivosti ramenskega obroča 

in rok. Pri tem testu morajo učenci zdržati v vesi čim dlje časa. Iz 

grafikona je razvidno, da je pri fantih vrednost centilov padla, kar 

pomeni, da se je njihov rezultat poslabšal. Pri dekletih pa se je 

vrednost malenkost povečala, kar pomeni, da se je njihov rezultat 

nekoliko izboljšal. 

 

 



123 
 

              
         Slika 4: Predklon na klopci                                 Slika 5: poligon nazaj 

       Vir: Izpis SLOfit programa                                     Vir: Izpis SLOfit programa 

 

S predklonom na klopci merimo gibljivost. Pri testu mora učenec 

izvesti predklon z iztegnjenimi nogami. Večja kot je vrednost centilov, 

boljši je rezultat. Grafikon nam kaže drastičen upad gibljivosti pri 

fantih, pri dekletih pa je upad manjši. Pri poligonu nazaj učenci 

premagujejo ovire vzvratno v opori ležno skrčeno za rokami. Nalogo 

morajo opraviti v najkrajšem možnem času. S tem testom merimo 

koordinacijo gibanja telesa. »Koordinacija gibanja je najpogosteje 

opredeljena kot sposobnost hitrega izvajanja zapletenejših, 

sestavljenih (kompleksnih) gibalnih nalog« (SLOfit, 2021). Iz grafikona 

je razviden velik upad koordinacije gibanja telesa pri dekletih in 

fantih, saj se je njihov čas izvedbe vaje močno povečal.  

  

          
            Slika 6: Tek na 600 m                                             Slika 7: Tek na 60 m 

       Vir: Izpis SLOfit programa                                     Vir: Izpis SLOfit programa 

 

S tekom na 600 m merimo vzdržljivost v submaksimalnem 

kontinuiranem (dalj časa trajajočem) naprezanju. »Vzdržljivost je 

sposobnost dolgotrajnega premagovanja obremenitve. Vsako 

(dolgotrajno) delo ali vadba po določenem času zaradi energijskih 

procesov v mišicah povzroči občutek utrujenosti, bolečine, nelagodja 

… Kako dolgo smo sposobni neko dejavnost opravljati, je odvisno od 

naših trenutnih telesnih sposobnosti, od naše kondicije, v veliki meri 

pa od naše psihične razpoloženosti« (Lebar, 2020). Grafikon nam 

prikazuje, da je vrednost centila zelo narasla, kar pomeni, da se je v 

tem primeru rezultat pri dekletih in še posebej pri fantih zelo 

poslabšal. Grafikon namreč prikazuje, da se je povečal čas izvajanja 

teka na 600 m. Pri tem testu pa je pomembno, da ga izvedemo v čim 

krajšem času. Torej višja kot je vrednost centila pri teku, slabši je 

rezultat. Tek na 60 m je test šprinterske hitrosti. Kot pri teku na 600 

m, se je tudi tukaj vrednost zelo zvišala, kar pomeni, da je rezultat za 

dekleta in fante veliko slabši kot lansko leto.  
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    Slika 8: Skok v daljino z mesta                           Slika 9: Dotik plošče z roko 

       Vir: Izpis SLOfit programa                                     Vir: Izpis SLOfit programa 

 

Pri skoku v daljino z mesta merimo eksplozivno moč nog. 

Eksplozivnost je sposobnost premagovanja določene teže v 

najkrajšem možnem času, torej v najmanjšem možnem času razviti 

največjo možno silo. Tipični primer bi bil skok. Takšno eksplozivnost 

imenujemo eksplozivna ali hitra moč in jo uvrščamo v eno izmed vrst 

moči (Drevenšek in Jelen, 2016). Iz grafikona je razvidno, da se je 

vrednost centila pri fantih rahlo zmanjšala in pri dekletih nekoliko 

povečala, kar pomeni, da se je povprečje skoka v daljino na nivoju 

šole pri fantih rahlo poslabšalo, pri dekletih pa nekoliko izboljšalo.  Z 

dotikom plošče z roko merimo hitrost izmeničnih gibov (sposobnost 

premika telesnega segmenta iz točke A do točke B v najkrajšem 

možnem času). Večja kot je vrednost centila na tem grafikonu, boljši 

je rezultat. Razvidno je, da je vrednost pri fantih nekoliko upadla, pri 

dekletih pa nekolika narasla, kar pomeni, da se je pri fantih tudi tukaj 

rezultat nekoliko poslabšal, pri dekletih pa izboljšal.  

 

V naslednjih grafikonih se osredotočamo na morfološko-telesne 

značilnosti telesa. »Iz telesne višine in telesne mase izračunamo 

indeks telesne mase (ITM), ki se uporablja za ocenjevanje stanja 

prehranjenosti. Glede na ITM lahko posameznike v grobem 

razvrstimo v različne razrede prehranjenosti: podhranjenost, 

normalna prehranjenost, preddebelost in debelost. Kožna guba 

nadlahti pa je antropometrijski kazalnik porazdelitve perifernega 

maščevja« (SLOfit, 2021). Če se osredotočimo na ITM te šole, lahko 

vidimo, da se je ta indeks zmanjšal. Ker se je zmanjšala kožna guba 

nadlahti pri dekletih in pri fantih in prav tako telesna masa, lahko 

predvidevamo, da so učenci večinoma izvajali nizko intenzivne 

aerobne dejavnosti (hoja, tek).  

 

      
        Slika 10: Indeks telesne mase                      Slika 11: Kožna guba nadlahti 

       Vir: Izpis SLOfit programa                                      Vir: Izpis SLOfit programa 
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        Slika 12: Telesna višina                                          Slika 13: Telesna masa 

       Vir:Izpis SLOfit programa                                       Vir: Izpis SLOfit programa 

 

ZAKLJUČEK 

Preučevali smo razvojni trend telesnih značilnosti in gibalnih 

sposobnosti učencev in učenk od 1. do 9. razreda na eni izmed OŠ v 

Sloveniji. Upoštevali smo meritve iz leta 2020 in 2021. Telesne 

značilnosti in gibalne sposobnosti smo preučili s pomočjo podatkov iz 

SLOfit programa. Ugotovili smo, da je poslabšanje vidno v tistih 

merah gibalnih sposobnosti, v katerih sta potrebna dolgotrajno 

naprezanje ter uporaba moči, gibljivosti in koordinacije. Spremembe 

telesnih značilnosti se nagibajo rahlo v pozitivno smer. Zanimivo je 

spoznanje, da so se dekleta pri nekaterih testih izboljšala, fantje pa 

poslabšali. Dekleta imajo boljše rezultate pri eksplozivni moči nog, 

hitrosti izmeničnih gibov, mišični vzdržljivosti ramenskega obroča in 

nog ter gibljivosti. Iz tega lahko sklepamo, da so bila dekleta bolj 

dejavna pri pouku športa na daljavo kot fantje. Kljub poslabšanju 

gibalnih sposobnosti pa se učencem ni povečal telesni indeks mase. 

Po predvidevanju, da so učenci izvajali več nizko intenzivne aerobne 

aktivnosti, pa kljub temu ta vadba ni vplivala na povečanje gibalnih 

sposobnosti. Aktivnost je bila torej prenizka za gibalni razvoj učencev. 

Čeprav so se učitelji športa na tej šoli trudili, da bi bila vodena vadba 

na daljavo čim bolj kvalitetna, jim ni uspelo nadoknaditi osebnega 

stika z učenci. Kljub temu da je bil čas epidemije nekaterim družinam 

naklonjen v tem smisli, da so več časa preživeli skupaj, se skupaj 

rekreirali, ni zadostovalo k dovolj intenzivni in kvalitetni izvedbi 

telesnih aktivnosti. Učenci z vodeno vadbo v šoli, ki ima točno 

določene cilje in v prisotnosti svojih vrstnikov, dosegajo veliko boljše 

rezultate v gibalnem razvoju telesa.  
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Preproste dejavnosti za 

razvijanje fine motorike 
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Povzetek: Motorični razvoj je zelo pomemben v našem vsakdanjem 

življenju, saj motorika vpliva na vsa področja našega življenja, prav 

tako vpliva na kognitivne sposobnosti.  V svojem članku predstavljam 

razvoj motorike. Predstavim pomen fine motorike in finomotorični 

razvoj otrok ter povezavo le-te z grafomotoriko in koordinacijo roka-

oko. V empiričnem delu predstavim nekaj preprostih dejavnosti za 

razvijanje fine motorike, ki sem jih pripravila sama ter jih  izvajam v 

vrtcu v skupini 2-letnih otrok. 

 

Ključne besede: motorični razvoj, fina motorika, vrtec, igra, 

dejavnosti 

 

Abstract: Motor development is very important in our daily lives as 

motor skills affect all areas of our lives as well as cognitive abilities. In 

my article I present the development of motor skills. I present the 

importance of fine motor skills and fine motor development of a child 

and its connection with graphomotor skills and hand-eye 

coordination. In the empirical part I present some simple activities for 

developing fine motor skills, which I prepared myself and perform in 

kindergarten in a group of 2-year-old children. 

 

Key words: motor development, fine motor skills, kindergarten, 

game, activities 
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UVOD 

Zaradi pomanjkanja gibanja otrok strokovne delavke v vrtcu že nekaj 

let opažamo, kako so motorične sposobnosti otrok iz leta v leto 

slabše. Posledice se kažejo tudi na drugih področjih, saj je gibanje 

povezano z drugimi razvojnimi koraki. Deficiti v grobi motoriki se 

seveda kažejo tudi na fini motoriki. Otroci so zelo vedoželjni na vseh 

področjih ne glede na starost, zato jih igre, ki spodbujajo razvoj fine 

motorike in so neobičajne, zelo privlačijo. Za pripravo dejavnosti ni 

potrebno veliko dela, saj si lahko pomagamo z materiali, ki so nam na 

voljo.  Za otroke pa je za razvoj fine motorike potrebno veliko 

potrpljenja in vztrajnosti ter predvsem moči v rokah, zapestju in 

prstih, zato je pomembno, da otroci te mišice veliko uporabljajo na 

različne in njim zanimive načine.  

 

Razvoj motorike 

Pri otrokovem razvoju je gibalni razvoj eden pomembnejših področij, 

saj se naučeno gibanje trajno zapiše v gibalni spomin (Kobal, A. 

povzeto po Željeznov Seničar, 2015). Otrokov gibalni razvoj se zelo 

močno razvija do tretjega leta. Začne se že v predporodnem obdobju 

ter si sledi po določenih razvojnih zaporedjih, zato je predvidljiv. 

Gibalni razvoj je odvisen od dednih komponent ter okolja. Pri gibanju 

govorimo o gibanju celega telesa in razvoju gibanja rok, ki se razvijata 

sočasno, saj je veliko aktivnosti odvisnih tako od grobe kot fine 

motorike (Jelovčan in Pišot, 2016, str. 128–129 povzeto po Gallahue 

in Donnely, 2003; Williams, 1983). Razvoj motorike je zelo aktiven 

proces predvsem v otroštvu. Dinamika pri motoričnem razvoju in 

stalne spremembe v motoričnem vedenju so zaznavne pri razvijanju 

motoričnih sposobnosti, kot so moč, hitrost, koordinacija, gibljivost, 

ravnotežje, natančnost, vzdržljivost, in gibalnih spretnosti, zato je v 

tem obdobju gibalna aktivnost zelo pomembna (Jelovčan in Pišot, 

2005 str. 17,  povzeto po Gallahue, Ozmun, 1998). Pridobivanje znanj 

in sposobnosti poteka hkrati in z leti postajajo ti gibi bolj kontrolirani, 

precizni in hitrejši   (Jelovčan in Pišot, 2016, str. 127). Motorične 

sposobnosti so funkcionalne sposobnosti, ki se jih lahko naučimo in 

jih razvijamo ter nadgradimo (Hermann, Heim in Seelig, 2019).      

Gibanje je primarna potreba pri otrocih. Z gibanjem so tesno 

povezana vsa področja otrokovega razvoja, tako otrok začenja 

zaznavati prostor, pridobi občutek zase, za čas, za svet okoli sebe. Pri 

postopni osvojitvi kontrole svojih rok, nog in trupa otrok pridobi 

samozaupanje in samozavest (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 25).  

 

Fina motorika 

Finomotorične sposobnosti so sposobnosti uporabe malih mišičnih 

skupin naših prstov in zapestja. To so veščine, ki nam omogočajo 

vsakodnevna opravila.  Fino motorične veščine so kompleksne. Pri 

izvedbi določenega giba mora priti do koordinacije med možgani in 

mišicami (Belsky, b. l.). Finomotorične spretnosti so zelo pomembne 

za sposobnost prijemanja in manipuliranja s stvarmi in se začnejo 

razvijati že ob rojstvu (Koscinski v Ivančič, 2017, str. 11). Za razvoj fine 

motorike je potrebna moč  prstov, zapestja in roke. Fina motorika 
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zajema majhne gibe z mišicami prstov in zapestja (Fricelj, Golob, 

Podgorelec in Suhoveršnik, 2020, str. 3). »Predšolsko obdobje je zelo 

kritično za razvoj fine motorike, saj jo otroci potrebujejo za različne 

dnevne aktivnosti in kompleksne gibalne naloge« (Jelovčan in Pišot, 

2016, str. 129–130). Za otroke je izvajanje fino motoričnih nalog zelo 

naporno, saj se male mišice zelo hitro utrudijo in za to potrebujejo 

veliko potrpljenja. Skozi leta se finomotorične spretnosti izboljšujejo, 

vendar se fina motorika razvija vse do adolescence (Jelovčan in Pišot, 

2016, str. 130). Razvoj fine motorike ima velik vpliv v vsakdanjem 

življenju. Otroci, ki imajo dobro razvito fino motoriko, so 

samostojnejši pri vsakodnevnih opravilih, pri igri in pri učenju. Fino 

motorični razvoj pri otroku ima kasneje tudi velik vpliv na uspešnost 

otroka v šoli (Fricelj, Golob, Podgorelec in Suhoveršnik, 2020, str. 3).   

 

Finomotorični razvoj otroka 

Razvoj otrokovih sposobnosti si sledi po določenem zaporedju in tudi 

pri razvoju fine motorike je tako. Sposobnosti si vedno sledijo od 

enostavnih do kompleksnih, tako vsak otrokov dosežen mejnik 

postavi temelj za nadaljnji razvoj oz. nadaljnji dosežek. Otrok je  tako 

pripravljen na višjo stopnjo (Papalia idr. v Radelj, 2020, str. 10). Pri 

celotnem razvoju so mejniki samo kot usmeritev, saj se otroci 

razvijajo različno hitro (Belsky,  b. l.). 

 

Preglednica 1: Otrokov finomotorični razvoj (Stoppard, 1991; Ivić, 2002) 

STAROST FINOMOTORIČNI RAZVOJ 

Novorojenček Pesti ima večinoma stisnjene. 

Trdno se oprime ponujenega prsta 

(prijemalni refleks). Vznemirjenje 

povzroči razširitev prstov, zaradi 

refleksa zdrznjenja (Stoppard, 

1991). 

2–3 mesecev Oprijemalni refleks je izginil, dlani 

so odprte (Stoppard,1991). 

Opazuje in se igra z rokami. Z 

obračanjem glave sledi gibanju 

predmeta, roko usmerja v smer 

predmeta. Predmeta se dotakne in 

ga prime (Ivić, 2002). 

4–6 mesecev Predmete daje v usta in po njih sega 

z obema rokama. Zna predati 

predmet iz ene roke v drugo 

(Stoppard, 1991). Predmet si 

ogleduje in ga strese. V ležečem 

položaju si z obraza sname plenico 

(Ivić, 2002). 

7–9 mesecev Natančno prime predmet, ga 

zadrži, kadar seže po drugem. Je z 

žlico, pri tem je bolj natančen. 
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Uživa, ko udarja s kockami in ob 

tem ustvarja hrup. Začenja kazati s 

kazalcem (Stoppard, 1991). Tolče 

dva predmeta skupaj in ju h krati 

zadrži. Lahko prime drobnejši 

predmet (Ivić, 2002). 

10–12 mesecev Pobira manjše stvari, tako da 

približa palec in kazalec. Izpušča 

predmete, jih daje v škatle in jih 

jemlje ven. Zgradi stolp iz dveh kock 

(Stoppard, 1991). Meče drobne 

predmete. Oponaša pisanje barvice 

po papirju (Ivić, 2002). 

1 leto in 6 mesecev Samostojno je in zna obrniti roko 

tako, da nese hrano v usta. Pije iz 

skodelice in jo odloži. Obrača liste v 

knjigi, si obleče kos obleke 

(Stoppard, 1991). Gradi stolp iz treh 

kock. Posnema vlečenje ravne črte 

po papirju (Ivić, 2002). 

2 leti Pravilno lista knjigo, prime za kljuko 

in odpre vrata. Zna obuti nogavice 

in čevlje (Stoppard, 1991). Niza 

kroglice in prepogne papir na pol, 

zgradi stolp iz šestih kock (Ivič, 

2002). 

2 leti in 6 mesecev Zna obleči, sleči hlače, spodnje 

hlačke in majico. Risbe 

predstavljajo predmete, zgradi 

stolp iz osmih kock (Stoppard, 

1991). Zlaga kocke v niz (Ivić, 2002). 

3 leta V celoti se sam obleče in sleče. 

Odpenja in zapenja gumbe. 

Poskuša uporabljati škarje 

(Stoppard,1991). Je z vilico. 

Nenatančno striže s škarjami. 

Oponaša risanje križa (Ivić, 2002). 

3 leta in 6 mesecev Preriše krog, če mu pokažemo 

(Stoppard, 1991). Poskuša narisati 

človeka (»glavonožec« – glava in 

udi) (Ivić, 2002). 

4 leta Nariše krog, preriše dve ravni črti. 

Pravilno pripravi mizo (Stoppard, 

1991). Zgradi stolp iz desetih kock. 

Preriše kvadrat in nekaj tiskanih črt 

(Ivić, 2002). 

4 leta in 6 mesecev Si umije obraz in roke. Pripravi 

posteljo in pospravi obleko. Preriše 

dve ravni pravokotno sekajoči črti 
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(Stoppard, 1991). Striže s škarjami 

po ukrivljeni črti (Ivić, 2002). 

5 let Zmore razlikovati težke in lahke 

predmete. Nariše prepoznavno 

risbo s 3−6 podrobnostmi. Nariše 

človeško figuro, hišo, drevo in 

pobarva (Ivič, 2002). 

5 let in 6 mesecev Z eno roko oblikuje kroglico iz 

papirja. Žogo ujame z obema 

rokama (Ivić, 2002). 

6 let Naredi pahljačo iz papirja, navije 

vrvico na tulec. Striže in lepi 

preproste like. Uporablja šilček, 

prepisuje vse tiskane črke, preriše 

romb. S palcem se dotakne vseh 

prstov. Zadane cilj z žogo (Ivić, 

2002). 

Vir: Radelj, B., 2020, str. 11 

 

Grafomotorika 

Za razvoj grafomotorike je potreben dober razvoj fine motorike, saj 

le tako lahko otroci pridobijo spretnost držanja pisala in zapisovanja 

črk, ki je potreben za nadaljnji razvoj in za šolo  (Fricelj, Golob, 

Podgorelec in Suhoveršnik, 2020, stran 3). Na razvoj grafomotorike 

vplivajo fino motorične aktivnosti, saj te višajo moč drobnih mišic rok 

in prstov. Zraven pa se še razvija koordinacija roka-oko (Klug,  2020). 

 

Koordinacija roka-oko 

Koordinacija roka-oko je zaznavno-motorična spretnost, ki omogoča 

namensko gibanje. Je sposobnost vizualnega sistema, da informacije, 

ki jih prejme skozi oči, nadzoruje, vodi in miselno usmerja roke pri 

izvedbi določene naloge (Kumar Nayak,  2003).  Koordinacija roka-oko 

je človeška sposobnost, ki je potrebna v vsakdanjem življenju, v šoli, 

pri vsakodnevnih aktivnostih in socialnih interakcijah (Senthil Kumar 

Srinivasan v Johor  idr., 2019, str. 205). 

 

V praktičnem delu bom predstavila nekaj preprostih iger – dejavnosti 

za trening fine motorike ter razvijanje moči mišice prstov, zapestja in 

roke. Predstavila bom, kako sem igre naredila in kako se izvajajo. Prav 

tako bom pri nekaterih igrah predstavila nadgradnje in alternative 

glede materialov. Igre smo izvajali pri otrocih starih 2 leti. Za razvoj 

fine motorike pri otrocih lahko veliko pripomoremo, če jih doma in v 

vrtcu vključujemo v vsakodnevne dejavnosti, kot so brisanje prahu, 

umivanje igrač, brisanje miz, pometanje, obešanje perila, 

pospravljanje igrač, čiščenje čevljev … Seveda za dober razvoj fine 

motorike ne smemo pozabiti na razvoj koordinacije roka-oko, saj se ti 

dve sposobnosti dopolnjujeta in delujeta usklajeno.  
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Igra: Vstavljanje 

Potrebujemo: Prazno embalažo (lahko je škatla od čevljev, razne 

posode od kave, otroške hrane ...), barvne žetone iz kartona, plastike 

in/ali slamice različnih debelin (jaz sem uporabila kartonaste žetone 

in slamice različnih debelin). 

Otroci zelo radi dajejo kovance v hranilnike, od tam sem dobila idejo 

za vstavljanje barvnih kartonov v embalažo od kakava, otroške hrane. 

V pokrov sem naredila režo dovolj veliko za barvne kroge. Naredila 

sem tudi opcijo, da otroci vstavljajo slamice različnih debelin in sem 

na pokrovu naredila različno velike luknje. Otroci pri tem sedijo pri 

mizi. Če zmorejo si posodo odprejo sami, sicer jim pomagamo, da si 

vsebino vsujejo na mizo. Potem pričnejo vstavljati kartonaste kroge 

ali slamice v odprtino.  

Lažja varianta: Uporabimo lahko večje materiale npr. večje zamaške, 

kartonaste kroge, krogle, manjše žogice, da jih otrok lažje prime ali  

pa naredimo večjo režo v pokrov. Lahko pokrov tudi snamemo in 

otrok material vstavlja v odprto posodo.  

Težja varianta: Za težjo opcijo pa uporabljamo manjše in tanjše 

žetone, uporabimo lahko majhne kroglice, naredimo ožjo odprtino, 

lahko pa jim embalažo samo obrnemo, da je odprtina vertikalna in ne 

horizontalna.  

 

                 
                         Slika 1: Vstavljanje                   Slika 2: Vstavljanje 

                                    Vir: Lasten                       Vir: Lasten 

 

Igra: Ribič 

Potrebujemo: Večjo posodo, ki nima previsokih robov in različne 

materiale, lahko so materiali, ki potonejo ali plujejo (jaz sem 

uporabila plastična »jajčka« od čokoladnih jajčk) ter zajemalko 

srednje velikosti ali cedilko. 

V posodo nalijemo vodo nekje do ¾ posode. V posodo damo »jajčka«. 

Otroci poskušajo z zajemalko ujeti »jajčka« in posodo izprazniti. Jaz 

sem uporabila zajemalko z režami, da voda odteče.  

Lažja varianta: Otroci, ki imajo težave loviti predmete z zajemalko, naj 

to poskusijo samo z roko. Kasneje jim lahko damo večje zajemalke ali 

kakšno cedilko. V »jajčka« lahko damo tudi material, da jih malo oteži, 
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tako so počasnejša in jih otroci lažje ujamejo. Pazimo, da so enako 

težki, da bodo pluli na istem nivoju. 

Težja varianta: Otrokom damo manjše zajemalke, manjšo cedilko ali 

žlico, najprej veliko, kasneje lahko tudi malo. V »jajčka« lahko damo 

tudi material, ki jih oteži, vendar smo pri tem pozorni, da so različno 

težki, tako bodo eni pluli, drugi potonili in tretji lebdeli. 

 

 
Slika 3: »Ribič« 

Vir: Lasten 

 

Igra: Razvrščanje 

Potrebujemo:  Desko primerne velikosti, plastične posodice (jaz sem 

vzela plastične posode za jajca in manjšo pravokotno posodo s 

pokrovom in jih zalepila na desko) in barvne cofke. 

V pravokotno posodo damo barvne cofke s 4 različnimi barvami. 

Otroci razvrščajo krogle v posode po barvah. Posode so z namenom 

manjše, da otrokom omogočajo triprstni prijem in ne prijem s celo 

pestjo.  

Lažja varianta: Otroci samo iz večje posodice dajejo cofke v manjše, 

barve niso pomembne, le da cofke posamično dajejo v posodice. 

Daste jim lahko tudi večje cofke, da jih otroci lažje primejo. Kasneje 

lahko v posodice zalepite karton ali papir glede na barve cofkov, da je 

otrokom razvrščanje lažje. 

Težja varianta: Otrokom dajete manjše cofke ali druge materiale, 

lahko jim dodate barve in posode, tako da razvrščajo vedno več barv.  

 

 
Slika 4: Razvrščanje 

Vir: Lasten 

 

Igra: Presipavanje 

Potrebujemo: Večjo posodo, zdrob (rok uporabnosti zdroba je 

potekel), manjšo zajemalko in manjšo posodo (jaz sem uporabila 

zajemalko od otroške prehrane ter plastično skodelico).  

Najprej pustimo, da otroci primejo zdrob, ga mešajo, z rokami rijejo 

po njem, ga prijemajo v peščice, presipavajo iz roke v roko, si z eno 
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roko presipajo v drugo, v bistvu material  raziskujejo. Šele nato mu 

damo dodaten material, kot je skodelica in zajemalka. Namesto 

zdroba lahko uporabljamo različne druge materiale kot so riž, pesek, 

kostanje, kamenčke, koruzo, pšenico …  

Lažja varianta: Otrokom pustimo, da najprej preizkušajo in doživljajo 

material brez dodatkov. Lahko jim dodamo večjo posodo, ki jo na 

začetku polnijo z roko (s peščico zajame material in ga presipa v 

posodo). 

Težja v varianta: Otrokom ponudimo različne posode za polnjenje z 

ožjo odprtino in različne zajemalke. 

 

 
Slika 5: Mečkanje                                          Slika 6: Tipanje 

Vir: Lasten                                                     Vir: Lasten 

 
Slika 7: Zajemanje in presipavanje 

Vir: Lasten 

 

Igra: Pometanje 

Potrebujemo: Škatlo z krajšimi robovi (jaz sem uporabila pokrov od 

škatle za čevlje), smrekove iglice, čopič. 

V škatlo narišemo poljuben motiv, drevo, ježka in vanj vsujemo 

smrekove iglice. Naloga otrok je, da s čopičem iglice pometejo v  obris 

smreke.  

Lažja varianta: Otrokom damo večji čopič ali večji material za 

pometanje npr. koruzo ali sončnična semena. Lahko mu na mizo 

zalepimo kvadrat z barvnim trakom ter mu damo otroško namizno 

metlico za pometanje. 

Težja varianta: Otrokom ponudimo manjšo sliko in manjši čopič ter 

drugi material, kot so zdrobljeni jesenski listi.  
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Slika 8: Pometanje 

Vir: Lasten 

 

Igra: Pobiranje jabolk 

Potrebujemo: Širši  lepilni trak ter barvne krogle ali žoge. Krogle ali 

žoge ne smejo biti pretežke, sicer jih trak ne bo držal. 

Trak zalepimo čez prostor tako, da je lepljivi del obrnjen navzdol. Trak 

ne sme biti zalepljen previsoko, saj morajo biti otroci zmožni doseči 

krogle, mora pa biti tako visoko, da bodo zmogli otroci z rokami seči 

nad glavo, da dosežejo krogle. Krogle nato zalepimo na trak v 

primernem razmiku. Otroci se postavijo pod trak in poskušajo doseči 

krogle ter jih povleči dol. Ko povlečejo krogle dol, jih nato lahko 

poskusijo zalepiti nazaj. 

Lažja varianta: V kolikor imajo otroci težave seči tako visoko, jim lahko 

višine postopoma dvigujemo. Najprej damo v višini oči in nato 

postopoma trak dvigujemo. Na trak lahko zalepimo večje krogle, v 

kolikor jih imate na razpolago, ali namesto krogel zalepimo trakove. 

Težja varianta:  Na trak zalepimo krogle različnih velikosti ali pa trak 

zalepimo malo višje, da dosežemo večji izteg.   

 

 
Slika 9: »Pobiranje jabolk« 

Vir: Pinterest 

 

 Igra z elastiko 

Potrebujemo: Stojalo (jaz sem uporabila stojalo za papirnate brisače) 

in elastiko. 

Otroku damo elastiko, ki jo potem z obema rokama poskuša povleči 

čez stojalo.  
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Lažja varianta: Otrokom ponudimo večjo elastiko ali elastiko za lase, 

ki jo je lažje raztegniti in prijeti. 

Težja varianta: Otrokom ponudimo manjšo elastiko, pri kateri bo 

moral uporabiti več moči, da jo povleče čez stojalo. 

 

 
Slika 10: Igra z elastiko 

Vir: Lasten 

 

             Igra Ujemi črve 

Potrebujemo: Kosmato žico, ki jo narežemo na krajše koščke ter jo 

upognemo, da izgledajo kot črvi, ščipalko za perilo in posodo. 

Otroci »črve« vsujejo na mizo in jih malo porazdelijo, da niso sprijeti, 

s ščipalko jih poskušajo eno po eno prijeti in prenesti v posodo. 

Lažja varianta: Če imajo otroci težave s ščipalko za perilo, jih lahko 

pobirajo najprej s prsti. Na ščipalko lahko zalepimo sladoledne palčke, 

da jo bodo lažje stisnili (Slika 12). Takšno ščipalko lahko tudi obrnemo 

in tako pobirajo »črve«. Lahko jim damo večje pincete ali priskrbimo 

debelejšo kosmato žico. Lahko pa jim priskrbimo lepljivi valjček za 

čiščenje oblačil, s katerimi pobirajo »črve«. 

Težja varianta: Priskrbimo ščipalke, ki se težje stisnejo. Damo jim 

lahko zelo majhne pincete ali tanjšo kosmato žico. 

 

                 
                        Slika 11: »Ujemi črva«                            Slika 12: Ščipalka 

                                Vir: Lasten                                          Vir: Pinterest 

 

Igra Očistimo igrače 

Potrebujemo: Pladenj, igračo (lahko je poljubna, jaz sem uporabila 

dinozavra), ščetko za zobe, posodo za vodo, milo in krpo. 

Ves material lepo razporedimo na pladenj. Otrok si pripravi vodo v 

posodi in se usede k mizi. Krtačo namoči v vodo in nato v milo, potem 

začne krtačiti žival, to ponavlja dokler želi. Na koncu igračo s krpo 
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pobriše. S časom samo zamenjamo igračo, ki ponovno motivira 

otroke. Dejavnost motorično predstavlja za otroke velik izziv, ne 

glede na njihovo sposobnost, zato tukaj ne potrebujemo nobenih 

prilagoditev, saj za to dejavnost velja rek »vaja dela mojstra«. 

 

 
Slika 13: Očistimo igračo 

Vir: Lasten 

 

             Igra Ožemanje 

Potrebujemo: Pladenj, stiskalec česna, koščke pene, posodo za mokro 

peno, vrč z vodo, posodo za ožeto peno in krpo. 

Otroci si v vrč natočijo vodo, ki jo zlijejo v posodo s koščki pene tako 

da namočijo peno. Nato košček pene dajo v stiskalec česna in 

poskusijo ožeti peno kolikor močno lahko. Ožeto peno položijo v 

prazno posodo. Na koncu ožete krpe položijo v posodo in s suho krpo 

za sabo pobrišejo. 

Lažja varianta: Otrokom lahko damo večje pene (npr. za umivanje 

posode ali za umivanje avtomobilov), ki jih poskušajo stisniti z rokami. 

Najbolje je, da v večjo posodo daste vodo in krpe in pri igri z vodo 

bodo otroci stiskali večje kose pene z roko. 

Težja varianta: Otrokom ponudimo različni material, ki je posledično 

malo težje za stisniti (npr. koščke brisače).  

 

 
Slika 14: Ožemanje 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Vsako dejavnost je potrebno otrokom pokazati. Poudariti pa je treba, 

da pri predstavitvi dejavnosti ni potrebno otrokom govoriti, ampak 

jim dejavnost samo po korakih in počasi pokažemo. Pri vseh 

dejavnostih, ki jih ponudimo otrokom, moramo biti pozorni na 

sposobnost otrok ter moramo paziti, da otrokom ne ponujamo 
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prelahkih dejavnosti, saj jim morajo biti v izziv. Kot strokovni delavci 

smo usposobljeni, da na podlagi opazovanja  presodimo, kaj je kateri 

otrok sposoben. Prav tako ne smemo pozabiti na varnost, da si ne bi 

otroci kakšno stvar dali v usta, nos, uho ali se kako drugače 

poškodovali. Pri vseh dejavnostih je dobro, da se materiali čez čas 

zamenjajo, tako bo za otroke vedno nekaj novega in jim bo dejavnost 

ostala zanimiva, čeprav bodo urili vedno iste motorične sposobnosti.  
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Povzetek: »Slovenija, moja dežela« je bil pred leti slogan reklame, ki 

je predstavljala Slovenijo. V petem razredu pri družbi večino šolskega 

leta spoznavamo Slovenijo, se o njej pogovarjamo, raziskujemo in se 

naučimo veliko novega. Pri svojem delu vedno iščem nove ideje, 

izzive in možnosti, kako pripraviti učencem učne ure še bolj zanimive 

in kako jih še dodatno motivirati. V prispevku vam bom opisala nekaj 

idej in aktivnostmi, s katerimi lahko popestrite pouk družbe v osnovni 

šoli. Eden izmed učnih ciljev predpisanih v učnem načrtu se glasi: 

učenec zna opisati nekaj naravnih, družbenih in kulturnih značilnosti 

naravnih enot Slovenije ter jih primerjati med seboj. Z različnimi 

dejavnostmi, ki vam jih predstavljam, je omenjeni cilj zagotovo 

dosežen. 

 

Ključne besede: družba, Slovenija, zemljevid, motivacija, igra, 

domovina 

 

Abstract: 'Slovenia, my country' was a slogan of an advertisement 

presenting Slovenia years ago. Throughout the lessons of social 

sciences in year five of elementary school, Slovenia is explored in 

considerable detail. New ideas, challenges and possibilities that make 

the lessons more intriguing for students are always welcome, hence 

several ideas and activities that can be used to create more 

motivating and engaging lessons of social sciences have been 

gathered. One of the goals of the curriculum states: a student can 

describe some natural and cultural characteristics of Slovenia's 

physical units and compare them. The presented diverse activities 

surely help achieve this goal. 

 

Key words: social sciences, Slovenia, map, motivation, game, 

homeland 
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UVOD 

Republika Slovenija leži v osrčju Evrope, kjer se Julijske Alpe 

spogledujejo s Panonsko nižino in se Sredozemlje sreča s 

skrivnostnim Krasom. Na severu meji na Avstrijo, na vzhodu na 

Madžarsko, na jugu na Hrvaško in na zahodu na Italijo. Slovenija 

zavzema ozemlje, veliko približno polovico Švice, in šteje približno 

2.008.516 prebivalcev (30. junija 2006). Je članica Evropske unije – 

njena valuta je evro, in tudi članica Nata. Prestolnica Ljubljana je v 

samem središču državnega ozemlja (O Sloveniji, b. l.).  

 

Kratka predstavitev Slovenije 

Polovica Slovenije je poraščena z gozdom – je tretja najbolj gozdnata 

država v Evropi (za Finsko in Švedsko). Po Sloveniji se razprostirajo 

tudi pašniki, vrtovi, sadovnjaki in vinogradi. Približno 11 odstotkov 

njenega ozemlja je zavarovanega. Najpomembnejša zavarovana 

območja so Triglavski narodni park, Škocjanske jame, ki so bile zaradi 

svoje vrednosti leta 1986 vpisane na Unescov seznam svetovne 

dediščine, Sečoveljske soline in Cerkniško jezero, uvrščena med 

ramsarska mokrišča. Slovenija ima celinsko podnebje s hladnimi 

zimami in toplimi poletji. Januarja je povprečna temperatura -2 °C in 

julija 21 °C. Slovenija je demokratična, stabilna in uspešna evropska 

država. S temi značilnostmi utrjuje svoj mednarodni položaj in ugled, 

pri tem pa si prizadeva ohraniti svojo narodno identiteto. Teži k 

razvoju in tržnemu gospodarstvu. Svojim državljanom zagotavlja 

socialno varnost in zdravstveno varstvo, in sicer s pokojninskim, 

invalidskim in zdravstvenim zavarovanjem, varstvom brezposelnih in 

otrok ter socialnim varstvom. Slovenski šolski sistem je v zadnjih letih 

doživel nekaj sprememb, saj se zavedamo, da je blaginja države 

odvisna od izobrazbe in znanja. Umetnost in kultura sta imeli že v 

preteklosti pomembno vlogo, danes prispevata k razvoju slovenskega 

naroda. V Sloveniji, deželi neverjetnih nasprotij, lahko smučate v 

Alpah, plavate v Jadranskem morju, odkrivate kraški jamski svet, si 

privoščite osvežujočo kopel v termalnem zdravilišču, spoznavate 

zgodovino v živahnem srednjeveškem mestu ter, nedaleč stran, 

pohajkujete po pragozdu ali razgibanih, vinorodnih gričih (O Sloveniji, 

b. l.). 

 

Prav je, da omenimo tudi besedi domovina in domoljub. Učencem ju 

skušam čimbolj približati in razložiti. Moj cilj je, da besedi tudi 

občutimo in smo ponosni na to, da smo Slovenci in da živimo v tako 

majhni, a hkrati kulturno ter geografsko bogati in lepi državi. 

 

domovína -e ž (í) 

1. dežela, v kateri se je kdo rodil, v kateri prebiva: zapustiti 

domovino; vrniti se v domovino; umreti za domovino (SSKJ, str. 159). 

 

domoljúb -a m (ȗ) 

knjiž. kdor ljubi dom, domovino: slovenski domoljubi; prireditve se je 

udeležilo veliko domoljubov (SSKJ, str. 158). 

https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/4469774/domovina?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=domovina
https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/4469755/domoljub?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=domoljub
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GEOSS – geometrično središče Republike Slovenije in rojstni dan 

Republike Slovenije 

Je simbolna točka, ki označuje središče Republike Slovenije. 

Izračunano je bilo z grafično-analitično metodo. V strokovnem 

pogledu predstavlja osrednjo trigonometrično točko v Sloveniji. Na 

štiridelnem granitnem podstavku so označene štiri strani neba. Iz 

sredine podstavka izhaja granitni steber z napisom GEOSS, z 

vklesanimi Prešernovimi verzi iz Zdravljice: Žive naj vsi narodi, ki 

hrepene dočakat dan, da koder sonce hodi, prepir bo iz sveta pregnan 

(Brinovec, 1994, str. 5). 

 

25. junija praznujemo dan državnosti, to je državni praznik, na 

katerega se spominjamo razglasitve samostojne Republike 

Slovenije leta 1991. Letos je naša država praznovala svoj 30 rojstni 

dan. Vsako leto ta praznik obeležimo s šolsko prireditvijo, kjer 

prispevamo svojo umetniško točko, letos pa smo v ta namen izpeljali 

vsešolski projekt. Vsak razred je dobil svojo nalogo (slovenski literati, 

slovenski športniki, slovenski pevci, slovenski igralci, slovenski film, 

…), kateri je posvetil svoj čas, se poglobil vanjo in pripravil 

predstavitev, plakat, video vložek, likovna dela, literarne prispevke, 

glasbo, ples … 

 

Ali veš? 

 Slovenija ima obliko kokoške. 

 Slovenija je edina država, ki v svojem imenu skriva besedo love (ang. 

ljubezen), poleg tega je v znamenju ljubezni tudi njena prestolnica 

Ljubljana, ki je nastala iz besede ljubljena. 

 Slovenija ima glede na svojo velikost največje število kraških jam na 

svetu. 

 V preteklosti so ljudje verjeli, da je človeška ribica zmajev mladič. 

 Na Ljubljanskem barju je bilo najdeno najstarejše leseno kolo na 

svetu, ki naj bi bilo staro več kot 5.000 let. 

 Slovenska obala je dolga 43 km. 

 Piščal iz Divjih bab, podrobneje Moustérienska »koščena piščal«, bi 

lahko bila najstarejše glasbilo na svetu. 60.000 let staro kost z 

luknjami, ki bi lahko bila piščal, hrani Narodni muzej Slovenije. 

 Slovenija je dežela gozdov. Z njim je prekrite okoli 60 % površine, kar 

pomeni, da je skoraj vsak slovenski kraj v bližini gozda. 

 Slovenski gozdovi spadajo med najbolj pestre in najbolje ohranjene 

gozdove v Evropi. 

 Po podatkih Jamarske zveze Slovenije je v Sloveniji trenutno 

registriranih okoli 14.200 kraških jam. 

 Snežna jama na Raduhi je najvišje ležeča turistična jama v Sloveniji in 

ena izmed najvišjih v Evropi. Nahaja se na višini 1500 m. 

 Človeška ribica ali močeril je endemit. Endemiti so živali ali rastline, ki 

se pojavljajo le na določenih mestih. Poleg nje živi na ozemlju 

Slovenije prek 500 znanih endemitov. 

 Prvi vzpon na Triglav se je 26. avgusta 1778  posrečil štirim 

domačinom iz Bohinja. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Divje_babe
https://sl.wikipedia.org/wiki/Glasbilo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kost
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pi%C5%A1%C4%8Dal&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Narodni_muzej_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jamarska_zveza_Slovenije
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 Najdaljša reka v Sloveniji je reka Sava. Njena dolžina v Sloveniji je 221 

km. 

 Trboveljski dimnik je 360 m visok dimnik Termoelektrarne Trbovlje 

(TET), najvišja zgradba v Sloveniji, najvišji dimnik v Evropi in sedmi 

najvišji na svetu. 

 V osrednjem delu starega mestnega jedra na Lentu v Mariboru  še 

danes domuje najstarejša trta na svetu. Žametovka oz. modra kavčina 

je s potrjeno starostjo več kot 400 let vpisana v Guinnessovo knjigo 

rekordov kot najstarejša trta sveta, ki še vedno rodi žlahtne sadove. 

 

Katere besede najdeš v imenu naše države? 

To aktivnost uporabim vedno kot uvodno motivacijo. V besedi 

Slovenija se namreč skriva ogromno živali, pojmov in drugih stvari. 

Učenci so močno motivirani, da najdejo čim več besed. 

Živali: lev, levinja, sova, osel, svinja, osa, slon, los, vol, oven, noj 

Besede: 

 2 črki: in, ni, ja, ne, na, so, os 

 3 črke: lan, sel, lov, loj, soj, sij, sol, les, siv, nos, nov, las, val 

 4 črke: oves, seno, siva, (love), slan, nova, veja, lisa, sila, laso, elan 

 5 črk: vojna, njiva, javen, slina, sanje, lasje, sliva 

 6 črk: naslov, Slovan 

 

Razglednice slovenskih krajev 

Vsi imamo doma kje kakšno razglednico, ki smo jo dobili s počitnic, 

zato učence prosim, da jih prinesejo. Včasih prosimo naše babice in 

dedke, ki ne živijo v našem domačem kraju, da nam v šolo pošljejo 

razglednico. S pomočjo socialnih omrežji in forumov naprosim tudi 

učitelje drugih šol, da nam pošljejo razglednico iz svojega kraja. 

Vedno jim v zahvalo tudi odpišemo. Učenci se razveselijo vsake nove 

razglednice in jih tudi nestrpno pričakujejo. Vse razglednice, ki jih 

dobimo, prilepimo na zemljevid Slovenije in ga tako skoraj celega 

zapolnimo. Učenci si na ta način lažje in hitreje zapomnijo, kje ležijo 

določeni kraji. Kot nalogo morajo učenci v petem razredu pripraviti 

govorni nastop, kjer predstavijo en kraj. Pri izbiri naslovov si 

pomagamo z razglednicami, ki so nalepljene na zemljevidu.  

 

 
Slika 1: Zbiranje razglednic 

Vir: Lasten 
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Likovni izdelek 

Kot nalogo pri likovni umetnosti učenci narišejo turistični zemljevid 

Slovenije. Najprej obrišejo mejo, nato pa označijo kraje, reke, jezera. 

Pri risanju si pomagajo z zemljevidom. Ob krajih narišejo tisto stvar, 

ki je tipična za ta kraj (npr.: Ptuj – kurent, Triglav – slovenska zastava, 

Bled – kremna rezina, Postojna – človeška ribica, Kočevje – medved 

in podobno). Izvirnost učencev ne pozna meja in njihovi izdelki so 

vsako leto naravnost odlični.  

 

 
Slika 2: Likovni izdelki učencev 

Vir: Lasten 

 

Relief 

Pri likovni umetnosti se poigramo tudi z reliefom, to je razgibanost 

površja. Slovenija je tudi v tem pogledu zelo raznolika, od visokogorja 

na severu do prostranih nižin na vzhodu, gričevjem in kraškimi pojavi 

na jugu ter morjem na zahodu. Na tršo podlago narišemo Slovenijo, 

nato pa s papirjem oblikujemo vzpetine in nižine. Uporabimo tehniko 

kaširanja in poskušamo oblikovati Slovenijo v prostoru. Na koncu vse 

skupaj pobarvamo s temperami, tako da nastanejo krasni reliefni 

zemljevidi. 

 

Tipične jedi 

»Čeprav je bila še »do včeraj« Slovenija v svetu ne le splošna, ampak 

tudi gastronomska neznanka, se v zadnjih letih razvija v izredno 

zanimivo odkritje kulinarične razpoznavnosti, odkritje okolja, ki slovi 

po izjemnih naravnih prehranskih sestavinah in kakovostnih 

različnostih vsakdanjih ter prazničnih jedi. Kljub značilnemu ritmu 

vsakdanjega življenja, ki ljudi pogosto sili k ne najbolj primernim 

načinom prehranjevanja, najdejo prebivalci Slovenije še vedno dovolj 

časa tudi za raziskovalne virtuoznosti za domačimi štedilniki ob loncih 

in kozicah, predvsem pa ob druženju z dobrimi jedmi in ljudmi« 

(Bogataj, 2008, str. 6–7). Slovenija je zelo raznolika in pestra, tudi kar 

se tiče jedi. Naštejmo le nekaj najbolj poznanih: kranjska klobasa, 

bosman, prekmurska gibanica, sirovi štruklji, idrijski žlikrofi, 

pehtranova potica, kislo zelje in repa, ričet, pražen krompir, poprtnik, 

matevž, belokranjska pogača, bujta repa, prekmurski bograč, 
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štajerska kisla juha, zgornjesavinjski želodec, trojanski krofi, blejske 

kremne rezine, soška postrv v ajdovi ali koruzni moki, polenta, frtalja, 

mineštra ... Nekaj ur torej namenimo tudi slovenski kulinariki. 

Spoznamo nekaj tipičnih jedi, za katere bi lahko rekli, da predstavljajo 

našo državo. Pri pouku spoznavamo in zbiramo recepte, nato pa jih 

nekaj tudi praktično preizkusimo. V povezavi z gospodinjstvom 

izvedemo torej Pripravo slovenskega obroka. Mislim, da ni potrebno 

posebej povedati, kako zelo uživamo že med samo pripravo jedi, 

kasneje pa še na degustaciji. Običajno skuhamo ričet, pripravimo 

zelenjavno frtaljo in spečemo krompir v oblicah.  

 

Spletna učilnica 

V spletni učilnici pripravim učencem nekaj različnih kvizov s to 

tematiko. Kvizi so vedno aktualni in učenci jih z veseljem rešujejo. 

Zelo radi imajo tudi igro spomin, kjer iščejo pare (kraji, hrana, 

značilnosti) in aktivnost Povleci in spusti, kjer iščejo kraje ali kaj 

drugega. Velik izziv zame in za učence pa je tudi aktivnost Lov za 

zakladom, kjer potujemo po krajih, odgovarjamo na vprašanja in se 

trudimo priti do cilja. 

 

 
Slika 3: Primer aktivnosti v spletni učilnici 

Vir: Lasten 

 

Namizna igra Moja Slovenija 

Pri tej nalogi učencem povem le to, da je njihova naloga izdelati 

namizno igro. Delo poteka v skupinah in učenci so vedno polni idej. 

Pri delu imajo na razpolago zemljevid Slovenije, atlase, priročnike in 

učbenike, splet ter učbenike. Pri delu jih usmerjam in jim svetujem, 

če me potrebujejo. Na tršo podlago obrišejo meje, označijo večja 

mesta in kraje, reke, morje, nato pa vrisujejo polja, po katerih se 

premikajo figure. Na poti jih čakajo vprašanja, na katera je potrebno 

odgovoriti, če želimo, da se igra nadaljuje in gibalne naloge (poskoki, 

počepi …). Igre seveda tudi preizkusimo in jih večkrat igramo. 
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Tematske križanke in rebusi 

Pri interesni dejavnosti Kvizi in križanke vsako leto med drugim tudi 

sami sestavljamo križanke z različnimi gesli. Kot geslo si lahko 

izberemo Slovenijo in na ta način spet iščemo zanimivosti, podatke 

ter dejstva, ki nas zanimajo. Učenci so vedno visoko motivirani brez 

dodatne vzpodbude. Pri svojem delu sem opazila, da učenci po večini 

ne poznajo rebusov, zato si jih pobliže pogledamo in se jih naučimo 

reševati. Ko nam gre to že dobro od rok, pa smo pripravljeni, da si 

kakšnega izmislimo tudi sami. 

 

 
Slika 4: Primer tematske križanke 

Vir: Lasten 

 
Slika 5: Primer rebusa 

Vir: Lasten 

 

Ljudska glasba in ples 

Z učenci se celo leto trudimo tudi spoznavati ljudsko pesem in ples, 

saj je to velik del naše kulture. Tako kot pri družbi potujemo od 

pokrajine do pokrajine (Alpske pokrajine, Predalpske pokrajine, 

Obpanonske pokrajine, Obsredozemske pokrajine in Dinarsko-kraške 

pokrajine) tako tudi pri glasbi spoznavamo različne ljudske pesmi in 

ples teh pokrajin. Hkrati spoznamo različne narodne noše in narečja. 

Ob plesu in petju se sprostimo in izražamo svoja čustva. 

 

Športniki 

Kdo drug kot športniki so tisti, ki predstavljajo Slovenijo svetu. V šoli 

iščemo podatke o najuspešnejših športnikih, ki so Slovenijo ponesli v 

svet. Zagotovo ne moremo mimo Anžeta Kopitarja, bratov Dragić in 

Luka Dončiča, Jana Oblaka, Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja ter 

seveda še mnogo drugih; letos pa je velik idol naša uspešna plezalka 
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Janja Gambert. Tudi na to temo sem sestavila spletni kviz, ki je 

učencem izziv. Učenci lahko izdelajo tudi plakat o svojem najljubšem 

športniku in nam ga predstavijo. Omenjena tema je tesno povezana  

s samopodobo, ki se oblikuje od ranega otroštva do odrasle dobe. Pri 

oblikovanju samopodobe imajo naši idoli poleg staršev in okolja, v 

katerem odraščamo, velik pomen. 

 

Matematične naloge 

S statističnimi podatki Slovenije, kot so: število prebivalcev, število 

krajev in občin, dolžina meje, razdalje med kraji, število rojstev in 

smrti, višina naših gora, nadmorska višina in podobno lahko 

sestavimo veliko besedilnih nalog. 

Nekaj primerov:  

 Dolžina državne meje Slovenije znaša 1382 km, od tega je 921 km 

kopenske, 413 km rečne in 48 km morske meje. Človek povprečno 

prehodi 6 km v eni uri. Koliko časa bi potreboval, da bi obhodil 

Slovenijo, če upoštevamo, da je meja dolga 1382 km? 

 Kolikšna je relativna višina med našo najvišjo goro Triglavom 

(2864 m) in tvojim domačim krajem? 

 Prebivalec Slovenije je v 2020 v povprečju proizvedel 489 kg 

komunalnih odpadkov. Koliko kilogramov je na ta način 

proizvedla tvoja družina? 

 Tri petine površja Slovenije prekriva gozd. Pobarvaj ustrezen del 

smrečic na sliki. 

 
 V preglednici so zapisane dolžine nekaterih rek, ki tečejo po 

Sloveniji. Podatke prikaži  s stolpčnim prikazom. 

 

Ime reke Dolžina v Sloveniji v km 

Sava  221 

Drava  117 

Mura  28 

Soča  96 

Krka  94 

 

Računanje z denarnimi zneski 

Tudi to je ena izmed tem, ki jo obravnavamo pri matematiki. Ob tej 

priložnosti se seznanimo z evrskimi bankovci in kovanci. Spoznamo 

tudi slovenske evrske bankovce in dodatno raziščemo, kaj pomenijo 

motivi na njih. Veliko učencev je presenečenih, da ima Slovenija 

»svoje« kovance.  

 

ZAKLJUČEK 

Slovenija je svet v malem. Je lepa, zelena, kulturno pestra in raznolika 

v vseh pogledih (reliefu,  pokrajini, kulinariki, živalstvu, kulturi, šegah 

in navadah, narečjih …). V Sloveniji živijo dobri in prijazni ljudje. 
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Bodimo ponosni na to, da smo Slovenci. Bodimo ponosni na svojo 

domovino. Učitelji imamo neomejeno izbiro poti, ki nas pripeljejo do 

zastavljenega cilja. Če lahko pri delu v razredu še uživam, raziskujem, 

razvijam sodelovalno učenje in spodbujam otroke k razvijanju 

lastnega mnenja in razmišljanja, potem sem s svojim delom 

zadovoljna.  

 

»Če želite spoznati in vzljubiti svojo domovino, pojdite v 

tujino.« (Neznan avtor) 
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Izkustveno učenje računanja v 1. 

razredu OŠ 
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Povzetek: V učnem načrtu za matematiko je za 1. razred osnovne šole 

predvidenih 140 ur matematike v enem šolskem letu, torej 4 ure na 

teden. Ure pri matematiki so razdeljene na različna področja; 

geometrija in merjenje, aritmetika in algebra ter na druga področja, 

kot so logika in jezika, obdelava podatkov in matematični podatki. V 

tem članki se ne bom osredotočila na posamezno področje 

matematike, temveč bom predstavila, kako lahko učencem 

predstavimo snov na zanimiv, poučen in izkustven način preko igre 

vlog in didaktične igre. Predstavila bom tudi učno uro matematike »V 

trgovini«, pri kateri se medpredmetno povezujejo preostali predmeti 

1. razreda. S takšnim načinom poučevanja dosežemo pri učencih, 

visoko motiviranost in skozi igro utrjujejo oziroma nadgrajujejo svoje 

obstoječe znanje. 

 

Ključne besede: matematika v 1. razredu, izkustveno učenje, 

didaktična igra, medpredmetno poučevanje 

 

Abstract: The mathematics curriculum for the 1st grade of primary 

school is provided 140 hours of mathematics in one school year, this 

are 4 hours per week.  Mathematics classes are divided into different 

areas; geometry and measurement, arithmetic and algebra, and 

other fields such as logic and language, data processing and 

mathematical data.  In this article, I will not focus on a particular area 

of mathematics, but I will present how we can introduce students to 

the material in an interesting, instructive, and experiential way 

through role play and didactic play.  I will also present a math lesson 

»In the shop« in which the remaining subjects of the 1st grade are 

interdisciplinary.  With this way of teaching, we make students highly 

motivated and consolidate or upgrade their existing knowledge 

through play.   

 

Key words: mathematics in 1st grade, experiential learning, didactic 

game, interdisciplinary teaching 
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UVOD 

Z matematiko pridemo v stik že zelo zgodaj v svojem življenju. Že 

otroci v predšolskem obdobju se nevede igrajo matematične igre. 

Mlajši otroci štejejo svoje igrače na njim prilagojen, zanimiv način 

ena, tri, pet, šest, enajst ... Dnevno se srečujejo z navodili (doma in v 

vrtcu) pospravljanja igrač v predal, pod posteljo, zlaganja knjig na 

polico ... Iz lego kock že znajo sestaviti stolpiče, ki so barvno usklajeni, 

oblikujejo lego vzorčke, gradijo hiše, živali ... V naravi zelo radi 

nabirajo storže, jesensko listje, kamenje in opazujejo obliko 

predmetov, ugotavljajo, kaj je težje, lažje. V peskovniku izdelujejo 

potičke, polnijo lončke in gradijo gradove. Na sprehodih slišijo besede 

levo, desno, pred seboj, za teboj ...  Otroci skozi igro spoznavajo svet 

in zakonitosti na njim zanimiv in primeren način. Otroci se 

matematiko najprej učijo preko izkustev, nato preko slik in kasneje 

preidejo na simbolni nivo.  

 

Izkustveno učenje 

Ljudje se učimo na različne načine. Nekateri si lažje zapomnijo stvari, 

ki jih slišijo, drugi si hitreje zapomnijo stvari, ki jih vidijo in nekateri si 

zapomnijo nove stvari, če jih tipajo. Kombinacijo vse treh načinov je 

izkustveno učenje. Pri izkustvenem učenju je udeleženec aktivno 

vključen v proces učenja. Med zgodovino se je z izkustvenim učenjem 

ukvarjalo že več avtorjev, najbolj pomembni pa so John Dewey, Jean 

Piaget, Kurt Lewin ter David Kolb (Jensterle, 2020). John Dewey je 

poudaril, da se v pouku povezujejo izkušnje in pojmi ter opazovanje 

in akcija. Jean Piaget je govoril o štirih razvojnih fazah otrokovega 

umskega razvoja. Kurt Lewin je izkustveno učenje opisal kot proces, 

ki poteka v štirih fazah (povzeto po Jensterle, 2020): 

 Konkretna izkušnja. 

 Opazovanje in razmišljanje o izkušnji. 

 Oblikovanje abstraktnih pojmov in posplošitev. 

 Preverjanje pojavov v novih situacijah.  

 

David Kolb opisuje izkustveno učenje kot učenje, ki je v direktnem 

stiku z realnostjo. Otrok dobi največ konkretnih izkušenj v svojem 

predšolskem obdobju in več kot ima konkretnih izkušenj, bolj ima 

razvito razumevanje o stvareh, ki ga obdajajo. Toda tudi učenci v 

prvih letih osnovnošolskega izobraževanje še vedno potrebujejo 

konkretni material za osvajanje novega znanja. Kasneje konkretni 

material zamenjajo didaktična sredstva. 

 

Didaktična sredstva 

V učnem načrtu iz matematike (UN za matematiko, str. 82) so kot 

didaktična sredstva navedena konkretni material, geometrijski 

modeli teles in likov, šablone, geoplošča, plastelin in glina, modeli 

denarja … Učenci konkretni material pri pouku uporabljajo toliko 

časa, kot ga potrebujejo oziroma toliko časa, da naredijo miselni 

prestop na abstraktno raven. Vsa didaktična sredstva se lahko 

upravljajo tudi pri preostalih predmetih 1. razreda. Veliko didaktičnih 

sredstev lahko učitelji kupijo, vendar morajo biti pozorni na kvaliteto 
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in uporabnost posameznih didaktičnih sredstev. Največ lahko učitelji 

naredijo, da k oblikovanju in izdelavi didaktičnih sredstev povabijo 

učence same.  

 

Medpredmetno povezovanje 

Medpredmetno povezovanje je v našem šolskem prostoru zaželen 

način poučevanja, saj z njim izboljšamo kakovost izobraževanja, 

poveča se aktivna udeležba učencev, samoiniciativnost in 

ustvarjalnost, pri učiteljih pa se kaže kot strokovno napredovanje 

(Frlež, 2020). Učenci z medpredmetnim povezovanjem lažje poiščejo 

rdečo nit, lažje povezujejo učno snov različnih predmetov. Učitelji se 

tako izognejo podvajanju učne snovi. 

  

Didaktična igra 

Z izkušnjami, didaktičnimi sredstvi in medpredmetnim povezovanjem 

lahko v šoli učimo preko didaktičnih iger. Igre so za učence zelo 

pomembne. Z njimi si pridobivajo izkušnje in osnovo za nadaljnje 

učenje. Učenje skozi igro je pri učencih najpomembnejše, saj je 

učenec preko igre aktivno vključen v igro, ves čas igranja je 

osredotočen, motiviran. Vse to vpliva na znanje, ki postane trajnejše. 

Učenec pri igri išče različne rešitve, tekmuje sam s seboj, z drugimi, s 

časom in s cilji. Če se didaktična igra izvaja v paru ali skupini, krepimo 

medsebojno sodelovanje med učenci. Didaktična igra je torej igra z 

določenim ciljem in nalogo, v kateri so pravila in vsebine tako izbrane, 

organizirane in usmerjene, da spodbujajo pri otrocih določene 

dejavnosti, ki pomagajo pri razvijanju sposobnosti in pri učenju (Čuk 

Gaber, 2021). Zelo pomembno vlogo pri oblikovanju didaktične igre 

ima učitelj, saj mora v igro vključiti učne cilje na način, da bodo učenci 

preko igre dosegli njihovo izpolnitev. Pri organizaciji igre je potrebno 

poskrbeti za organizacijo razreda, pripomočkov ter natančno določiti 

časovni okvir in podati natančna, razumljiva navodila. Didaktične igre 

lahko pri pouku uporabljamo za različne načine; za ponavljanje, 

utrjevanje snovi, za ugotavljanje predznanja, za popestritev pouka, za 

nadgradnjo znanja … Didaktične igre so za učenca zelo pomembne, 

saj z njimi razvija poslušanje drug drugega, pripovedovanje, hitro 

reagiranje, miselne zmožnosti, svojo domišljijo, izkušnje in znanje, 

socialne zmožnosti … Ena izmed pogosto uporabljenih didaktičnih 

iger in del izkustvenega učenja je tudi igra vlog.  

 

Igra vlog 

Igra vlog je igra, kjer učenec igra samega sebe ali skoči v svoj 

domišljijski svet in odigra svojo domišljijsko igro. V svoji igri vlog lahko 

učenec ustvari svet, po svoji domišljiji in se v njem počuti dobro. Svojo 

igro lahko izpelje glede na svoje želje. Pri pouku se igra vlog po navadi 

igra po navodilih učitelja, učitelj poda natančna navodila, koga se 

predstavlja v igri vlog in v čem naj teče pogovor med udeleženci igre. 

Vendar mora učitelj na igro vlog učence dobro pripraviti,  jim 

predstaviti namen te igre, kajti dobro organizirana igra vlog je 

pripeljala učence do aktivnega sodelovanja. Igra vlog je simbolna igra 

in v njem učenec prevzame določeno obliko odrasle osebe ali otroka 
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(Mergole, 2017). Igra vlog je priporočena tudi že s strani kurikuluma 

za vrtec, kjer se povezave nahajajo prav v vsakem od področij 

dejavnosti v vrtcu (Mergole, 2017). Tudi s strani učnega načrta za 

slovenščino se igra vlog največkrat uporabi pri obravnavi razvijanje 

zmožnosti pogovarjanja (jezik, vikanje/tikanje, čestitka/voščilo) in pri 

književnosti pri obravnavi tem iz proze in dramatike. Igro vlog 

spremljata dva pomembna dejavnika. Prvi je ta, da učenec v igri vlog 

uporablja reči, ki jih preko jezika ne bi najbolje razumel, in drugo je 

ugodje, ki ga doživlja med igranjem. Igre vlog se v osnovni šoli najbolj 

uporabljajo kot metode učenja na prvi triadi osnovne šole (Lepša, 

2016), kar nakazuje na to, da so učitelji prve triade bolj naklonjeni 

poučevanju preko te metode.  

 

Nadgradnja seštevanja in odštevanja do 20 ob koncu 1. razreda  

Izkustveno učenje, didaktična sredstva in igro vlog lahko najlažje 

vključimo v pouk matematike pri spoznavanju naravnih števil do 20, 

kajti pri tej temi največ učencev potrebuje konkretne primere, ki jim 

omogočajo lažje preskok iz konkretnega do simbolnega. Seveda, se 

morajo učenci najprej zelo dobro naučiti količinske predstave 

posameznega števila, kajti le tako lahko nato hitreje in uspešneje 

pričnejo seštevati in odštevati (v nadaljevanju računati). Količino 

posameznega števila nekateri otroci spoznajo že v vrtčevskem 

obdobju, ko preštevajo svoje igrače, kamenčke, listje, avtomobilčke. 

Nekateri tudi v tem obdobju že vedo povedati, v kateri množici je več 

oziroma manj predmetov. V prvem razredu učenci osvajajo številske 

predstave z izkustvenim prirejanjem znotraj razreda. Učitelj na 

začetku obravnave omenjene učne snovi poišče določeno število 

rumenih rutk, ki jih imajo prvošolci vsakodnevno s seboj. Kasneje v 

pouk vključi manjše ali večje število učencev (število učencev je 

odvisno od števila rumenih rutk, ki jih ima učitelj). Učence povpraša, 

ali ima v roki dovolj rumenih rutk za vsakega učenca. Učenci z 

praktičnim delom ugotovijo, da je rutk več oziroma manj kot je 

učencev. Podobno igro se lahko igrajo tudi z avtomobilčki in garažami. 

Garaže se naredijo iz lego kock. Učenci ugotavljajo ali lahko gredo vsi 

avtomobilčki v garaže. Kmalu ugotovijo, da je avtomobilčkov več 

oziroma manj kot je garaž. 

 

 
Slika 15: Avtomobilčki v garaži 

Vir: Lasten 
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Količino števil lahko utrjujemo tudi s pripomočki (prsti), ki jih imamo 

vedno s seboj. Igra s prsti poteka tako, da učitelj na glas pove številko 

do 5, 10 ali 20, odvisno od obravnavanih števil, učenci nato pokažejo 

slišano število s prsti na roki. Pri teh praktičnih nalogah se utrjuje 

prirejanje in osvajanje količine manjših števil, kajti brez tega znanja bi 

lahko imel učenec večje težave pri nadaljnjih letih šolanja. Praktično 

gibalna igra za utrjevanje količine števil je tudi igra Atomčki. Igro 

izvajamo v razredu ali izven razreda, lahko tudi v telovadnici kot 

ogrevalno vajo, tukaj pride do medpredmetnega povezovanja med 

športom in matematiko. Igra poteka tako, da se učenci ob glasbi 

gibajo po prostoru, ko glasba ugasne, učitelj pove določeno število in 

učenci se združijo v skupine glede na slišano številko.   

 

Ko imajo otroci osvojene številske predstave, pričnemo z računanjem. 

Najprej računamo do števila 5, nato do števila 10 in kasneje do števila 

20. Računati pričnemo s konkretnim materialom; z Link kockami. Link 

kocke so didaktičen pripomoček, ki pomaga učencem pri računanju in 

primerjavi števil, pri tem se učenec dotika kock, jih šteje in zlaga v 

stolpe. Na začetku računanja z Link kockami učenci računajo po 

navodilu učitelja, ki jim pripoveduje matematično zgodbico. Primer: 

»Mama je imela na mizi 3 jabolka in 2 hruški. Koliko sadja ima mama 

na mizi?« Učenci z link kockami najprej naredijo stolp s tremi kockami 

(jabolka) in nato dodajo še dve kocki (hruški). Kocke na koncu 

preštejejo in ugotovijo, da jih je skupaj 5. Kasneje nalogo nadgradimo 

z zapisom računa na tablo.  

 
Slika 16: Tabelna slika 

Vir: Lasten 

 

Link kocke se lahko nadomesti s kamenčki, barvicami, lego kockami … 

Najbolje je, da se pri pouku uporabi material, ki ga učenci že poznajo. 

Za idejo povprašajmo kar učence same, tako se učenci počutijo 

vključeni v potek pouka. Ko učenci že znajo računati, je dobro, da 

celotno znanje pri matematiki nadgradimo z različnimi igrami, 

medpredmetnim povezovanjem in z igrami vlog, ki jih učenci v nižjih 

razredih zelo radi igrajo. S takšnim načinom poučevanja pri učencih 

spodbujamo vedoželjnost, aktivno vključenost  v pouk in igra hkrati 

postane sredstvo za utrjevanje znanja.  
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Muhe (gibalna igra) 

Idejo za igro Muhe sem dobila na socialnem omrežju. Kolegica T. 

Slana je delila idejo dobre prakse. Igro sem priredila za področje 

računanja do 20. Igra se najlažje igra na zunanjih površinah ali v 

telovadnici. Muhe so plastificirane in na njih so napisana števila do 

20. Igra poteka tako, da muhe porazdelimo po prostoru. Učenci sedijo 

na enem delu prostora. Povem jim račun seštevanja ali odštevanja, ki 

ga čim hitreje izračunajo in nato med muhami poiščejo pravi rezultat. 

Izbrane muhe zbira učitelj. Napačno prinesen rezultat pomeni, da 

učenec en krog stoji pri učiteljici in ji izračuna dani račun. Igra se lahko 

uporablja pri športu, kot ogrevalna igra, kot igra med gibalnim 

odmorom ali kot motivacija na začetku pouka.   

 

 
Slika 17: Igra Muhe 

Vir: Lasten 

V trgovini (didaktična sredstva, medpredmetno povezovanje, igra 

vlog) 

Z igro »V trgovini« dosežemo medpredmetno povezovanje večine 

predmetov 1. razreda ter igro vlog med kupci samimi ter med 

trgovcem (blagajničarko) in kupcem. Medpredmetno se povezujejo 

predmeti; slovenščina (UN za slovenščino, 2018, str. 12, 9); razvijanje 

slogovne zmožnosti (vikanje in tikanje; odnos med trgovcem in 

kupcem), razvijanje zmožnosti pogovarjanja (načela uspešnega 

pogovarjanja; odnos med kupci in med kupcem in trgovcem); 

spoznavanje okolja (UN za spoznavanje okolja, 2011, str. 15); 

spoznajo pomen pravil družbenega življenja (pravila lepega 

obnašanja na javnem prostoru), pozna razliko med morati in smeti 

(kupi–plačaj); šport (UN za športno vzgojo, 2011, str. 10, 15); 

razvijanje prijateljskih odnosov med sošolci (socialni odnosi), 

spoznavanje pomena (pravične) fairplay igre; matematika (UN za 

matematiko, 2011, str. 9, 11); orientacija v prostoru (levo, desno, 

naprej …), merjenje; navajanje na denar v vsakdanjem življenju, 

branje zapisane denarne vrednosti (cena); likovna umetnost (UN za 

likovno umetnost, 2011, str. 11); razvijanje prostorskih predstav, 

pridobivanje občutka za orientacijo v notranjem prostoru (urejanje 

trgovinskih polic, prostora za blagajne). Igro najraje izvajamo v 

razredu, saj v razredu skupaj z učenci najlažje poustvarimo trgovinski 

prostor. Učenci prinesejo od doma različne manjše predmete. 

Uporabimo tudi različne predmete, igrače, ki jih imamo v razredu. Na 

predmete nalepimo etikete s ceno. Predmete nato učenci razvrstijo 
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kot v trgovinah. Poustvarimo tudi prostor za blagajne. Ko je razred 

pripravljen, se z učenci usedemo in se pogovorimo o pravilih naše 

igre. Učenci računanje z denarjem že poznajo, daj ga uporabljamo za 

popestritev pouka ter pri matematičnih zgodbah in pri sestavljanju 

računov do 20.  Vedo, da se slovenski denar imenuje evro in da imamo 

bankovce in kovance. Sledi pogovor o bontonu v trgovini (odnos med 

kupci ter med prodajalci in kupci) ter o navodilih za prijetno igranje 

igre (fairplay; kar želiš kupiti, plačaj). Pravila igre Trgovina so, da lahko 

vsak učenec kupi različno število izdelkov, za katere plača dogovorjen 

znesen na blagajni. Da ne zmanjka izdelkov v trgovini, mora vsak 

učenec kupljene izdelke odnesti nazaj na police v trgovino. Vsak 

učenec dobi na začetku igre 20 €, v različnih oblikah; bankovci in 

kovanci.   

 

 
Slika 18: Med igro V Trgovini 

Vir: Lasten 

 

Učenci kupujejo tako dolgo, dokler imajo dovolj denarja. Ko jim 

zmanjka denarja, se usedejo na določen prostor. Igro igramo 

ponovno in pri tem se vloge menjujejo med kupce in prodajalce. Skozi 

igro spoznajo, da je za dobro opravljeno delo v trgovini potrebno znati 

dobro računati in da moraš tudi kot kupec znati računati, da te na 

blagajni ne opeharijo. Igra je učencem všeč, predvsem zaradi denarja, 

saj jim »imeti denar« pomeni zelo veliko. Igro se z učenci igramo proti 

koncu šolskega leta, ko imajo prvošolci že dobro osvojeno znanje 

seštevanja in odštevanj do 20.  
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ZAKLJUČEK 

Ves čas svojega poučevanja sledim načelu »od lažjega k težjemu, od 

znanega k neznanemu in od bližnjega k daljnemu«, saj učenci 

potrebujejo postopnost in sistematičnost. Ker poučujem brez 

učbenikov in delovnih zvezkov, mi takšno poučevanje nudi velike 

možnosti medpredmetnega povezovanja, česar se z veseljem 

poslužujem. Samo medpredmetno poučevanje od nas – učiteljev 

zahteva kvalitetnejšo pripravo na pouk in dobro organizacijo, saj je 

potrebno pripraviti različne igre (igre vlog), didaktična sredstva, preko 

katerih bodo učenci prišli do zastavljenih ciljev. Če pouk ni dobro 

organiziran, učenci kaj hitro izgubijo motivacijo in igra nima več 

pravega namena. Veliko didaktičnih pripomočkov, ki sem jih naredila 

skozi leta, uporabljam pri večini predmetov, na tak način si olajšam 

organizacijo pouka, učenci didaktični pripomoček dobro poznajo in 

tako ne potrebujejo določenega časa, da se z pripomočkom spoznajo. 

V največje zadovoljstvo mi je, ko so učenci ob koncu pouka zadovoljni 

in polni veselja odhajajo domov. 
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NAVODILA ZA AVTORJE 

 
   Članki za objavo v strokovni reviji Realka naj praviloma obsegajo okoli 

18.000 znakov s presledki ali okrog 2800 besed. Vse morebitne krajše ali 

daljše članke od teh omejitev bo uredništvo vzelo v presojo objave. Članek 

mora vsebovati povzetek s ključnimi besedami v slovenskem in angleškem 

jeziku, uvod in osrednjo vsebino, podprto z izsledki strokovne teorije, ki se 

odraža v praktičnem delu, na koncu zaključek ter viri in literatura.  

   V članku je lahko največ 5 slik/grafov, ki jih ustrezno označite pod 

sliko/grafom s podatki vira. Povzetek ima od 100 do 150 besed, ključne 

besede od 3 do 5 ključnih besed brez pike za ključnimi besedami. Razmik 

med vrsticami je poljubno 1,2 v celotnem besedilu, med ostavki je prosta 

vrstica, pisava je Calibri (telo), 12 pt, poravnava besedila obojestranska, 

literatura in viri so levo poravnani in razvrščeni po abecednem vrstnem redu 

z oštevilčenim seznamom (najmanj 5 virov).  

   Že objavljenih prispevkov, ki so v postopku presoje pri drugi reviji, ne 

sprejemamo v objavo. Ob oddaji članka podpišete tudi Izjavo o zaščiti in 

odgovornosti prve objave samostojnega avtorskega strokovnega članka v 

strokovni reviji Realka. Podatki o avtorju naj vsebujejo ime in priimek, 

strokovni naziv, naslov ustanove, domači naslov, telefonsko številko in 

elektronski naslov. Tematike revije ni določena, je pa osredotočena na 

vzgojo in izobraževanje. Glede na aktualnost pa bodo določene številke tudi 

tematsko določene. Revija izhaja enkrat na mesec, lahko tudi dvakrat ali 

trikrat.  

 

Za objavo v reviji pišite na realka.izobrazevanje@gmail.com in posredovali 

vam bomo podrobnejša navodila glede pisanja.  
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