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Beseda urednice  

 

Pred tednom dni smo praznovali pomemben državni praznik, dan 

reformacije. Menim, da je spominjanje na reformacijo vredno samo 

po sebi, saj nam v hitrem medijskem svetu naše misli nenehno 

brenčijo po najnovejših političnih, gospodarskih in kulturnih 

dogodkih. Bistvenega pomena je, da si vzamemo čas za učenje o 

zgodovini, da vidimo, kako so bila življenja osebnosti v preteklosti 

podobna in drugačna od našega ter da bolje razumemo dogodke, ki 

so nas oblikovali. Moramo se zavedati pomena pisane in govorjene 

slovenske besede in jo ohraniti. Stojmo in obstojmo!  

 

Prispevki v drugi številki so zelo raznoliki in poučni. Veseli me, da ste 

dragi kolegi in kolegice, učitelji, profesorji, vzgojitelji, pri svojem delu 

ustvarjalni in kreativni, saj s tem našemu poslanstvu v vzgoji in 

izobraževanju dajete tisto posebno mesto, ki za obstoj potrebuje 

prenos znanja. To dokazujete z vsebino, ki se strokovno prepleta s 

teoretičnimi dognanji in teorije podkrepi s hvale vredno prakso. 

Verjamem, da bodo članki v pomoč in v razmislek marsikomu, saj 

ponujajo kreativne in izvirne rešitve ter drugačne pristope vzgajanja 

in poučevanja. Čestitam vam za skrbno izbrane teme in vas seveda 

vabim še h kakšnemu sodelovanju.  

 

Kot slovenistka sem nekoliko dlje časa se zadržala ob prispevku Eve 

Slapnik, ki je v članku raziskovala razumevanje frazemov med 

tretješolci in sedmošolci. Frazemi so mi bili že od  nekdaj ena izmed 

bolj všečnih snovi tako v času mojega šolanja leta nazaj in seveda pri 

poučevanju, saj imajo to posebnost, da kot stalne besedne zveze 

imajo ustaljen pomen. Če jih hočemo razumeti, se jih moramo 

naučiti. In ker sem precejšen del svojega poučevanja namenila 

opismenjevanju tujcev, so mi bile učne ure z njimi vedno zabavne, ko 

sem jim kdaj povedala in razložila kakšen frazem. Čeprav so kdaj med 

učenjem hoteli vreč́i púško v korúzo, sem bila sama vedno dovolj jasna 

in jim nisem nikoli metaĺa péska v oči. Ko je bil kdaj nejasen pomen, 

smo se znašli v tišińi kot v cérkvi. Nikoli nismo odnehali pri učenju in 

sledili smo tistemu, kar nas je zanimalo. Z veseljem in nostalgijo sem 

se ob članku spomnila na vse učence, katerim sem skoraj vedno 

povedala, da je za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika 

potreben tudi lêvji pogúm.  

 

Z radovednostjo pogledujem proti novi številki. Prijetno branje vam 

želim.   

 
Jasna Colnerič 

 mag. manag. izobr., prof. slov. 
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Kamišibaj v vrtcu 
 

MIRJANA ŠEF BERCE, dipl. vzg. 

mirjana.sef@gmail.com 

 

Povzetek: Poslušanje in pripovedovanje pravljic imajo velik pomen za 

otrokov moralni, osebnostni in socialno-čustveni razvoj. Pri 

spodbujanju razvoja otrok so nam na voljo različne tehnike in 

metode. Ena od njih je gledališče kamišibaj. Beseda kamišibaj izvira 

iz Japonske in je edinstvena oblika pripovedovanja zgodb ob slikah. 

Slike vlagamo v lesen oder, imenovan butaj. Pripovedovalec 

(kamišibajkar) ob pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo 

dogajanje v zgodbi. V članku bi vam rada predstavila kamišibaj in 

kako ga pri svojem delu v vrtcu uporabljam. Moj namen je otrokom 

približati poslušanje pravljice  s kamišibajem. Zanimalo me je, kako 

bodo otroci to tradicionalno obliko pripovedovanja zgodb ob slikah 

sprejeli, njihov odziv ter kako lahko vse skupaj še nadgradim. Delo s 

kamišibajem mi je prineslo nove možnosti izražanja, motivacije, 

razvijanja jezikovne zmožnosti ter spodbujanja umetniškega 

doživljanja. 

 

Ključne besede: otrok, kamišibaj, butaj, kamišibajkar, 

pripovedovanje 

 

Abstract: Listening to and telling fairy tales is a great importance for 

a child's moral, personal and socio-emotional development. Various 

techniques and methods are available to promote children's 

development. One of them is the Kamishibai Theater. The word 

kamishibai originates from Japan and is a unique form of storytelling 

alongside pictures. We put the pictures in a wooden stage called 

butay. The narrator (kamishibai storyteller) changes the images that 

show what is happening in the story during the narration. In this 

article, I would like to introduce you to kamishibai and how I use it in 

my work in kindergarten. My purpose is to bring children closer to 

listening to a fairy tale with a kamishibai. I was interested in how the 

children will accept this traditional form of storytelling with pictures, 

their response and how I can upgrade everything. Working with 

kamishibai has brought me new opportunities for expression, 

motivation, language development and the promotion of artistic 

experience. 

 

Key words: child, kamishibai, kamishibai storyteller, butay, 

storytelling 
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UVOD 

Kamišibaj je tradicionalen način pripovedovanja, ki ima svoje 

korenine na oddaljeni Japonski (kami – papir, šibaj – gledališče). V 

preteklosti je bila njegova funkcija zabavati otroke po ulicah 

Japonske in poleg tega služiti za življenje s prodajo sladkarij. 

Pripovedovalec kamišibaja je na svojem kolesu prevažal leseno 

škatlo, ki je služila kot oder, in skozi njo izvajal pripovedovanje zgodb. 

Zgodbe so bile naslikane na večih listih papirja, se izmenjevale od 

desne proti levi in vstavljale v oder, ena za drugo. Slike so bile ročno 

ilustrirane in predstavljale avtorsko dragocene umetnine. Besedilo je 

bilo napisano na hrbtni strani vsake slike. Oblika kot taka je dolgo 

živela na japonskih ulicah do prihoda televizije, ko ostaja le spomin 

in dragocena kulturna dediščina. Po dolgem času zanimanje za to 

tradicionalno obliko vzbujajo kot prednostno nalogo mnogi 

vzgojitelji, ki jo vidijo kot dobro metodo poučevanja pri delu z otroki 

pa tudi z odraslimi. Delavnice se lahko izvajajo že v predšolskih vzgoji. 

Prispevek prispeva k uvajanju tehnike in mehanizma zgodb 

kamišibaja ter njihovi popularizaciji in implementaciji pri delu z otroki 

v predšolski dobi. 

 

Kaj je kamišibaj in njegov čar? 

Kamišibaj »papirnato gledališče« je edinstvena oblika 

pripovedovanja zgodb ob slikah (jap. kami: papir, šibaj: gledališče). 

Prvotno je bil njegov prevod »gledališče iz papirja«. Je umetnost, ki 

združuje ustne, vizualne in tiskane mehanizme pismenosti.  V lesen 

oder, imenovan butaj, so vložene slike oz. ilustracije. Pripovedovalec 

(kamišibajkar) ob pripovedovanju zgodbe menja (izvleče) slike, ki 

prikazujejo dogajanje v zgodbi. Lahko pripovedujemo zgodbe, 

pravljice, legende itd. Lesen oder običajno položimo na mizo, ob 

katerem stojimo ali se sedemo (Cvetko, 2017).   

 

Pri kamišibaju je najpomembnejši »kyokan«, pravijo Japonci. Gre za 

posebno povezavo izvajalca z občinstvom, pri tem pa nastane 

specifična atmosfera, ki ustvari poseben, realnosti vzporeden svet 

umetnosti in domišljije in združi več različnih umetniških oblik v eno. 

Kamišibaj vključuje pripovedovanje in likovno (vizualno) 

komunikacijo. Pripoved, ki je podprta z vizualnimi podobami in 

doživeto interpretirana, v našo zavest vstopi globlje in učinkoviteje, 

saj preko vseh zaznavnih kanalov (slušni, vidni, kinestetični), 

sprejmemo sporočilo zgodbe. Podobno kot pri gledališču, kjer se 

dvigne zavesa, se pri kamišibaju odprejo vratca. Lesen oder-butaj, 

postane okno v zgodbo. Kamišibajkar med pripovedovanjem ohranja 

komunikacijo z občinstvom s svojo interpretacijo zgodbe, očesnim 

stikom in prezenco. Med pripovedovanjem, občinstvom in slikami v 

butaju kroži energija (Cvetko, 2017).  Dandanes, ko postajamo siti 

ekranov, digitalizacije, masovnih zabavnih prireditev in brezosebnih 

odnosov je kamišibaj dragulj, ki s svojo toplino in neposrednostjo na 

pristen način - kot nekoč - poveže ljudi ob pripovedovanju zgodb 

(prav tam). Zaradi svoje majhnosti je prenosno gledališče kamišibaj 

dosegljivo vsem, saj le-ta pride otrokom na obisk. Ne ustvarja 

socialnih razlik, izboljšuje odnose in socializira prav vse. Otrokom 

skušamo omogočiti večje uspehe v izobraževanju ter razširiti meje 

njihovega sveta (Gaber, 2013). 
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Zgodovina kamišibaja 

V 12. stoletju se je v japonskih budističnih templjih rodil način 

pripovedovanja zgodb ob slikah - kamišibaj.  S pomočjo slik so menihi 

seznanjali ljudi z vsebinami, podali zgodbe in moralne nauke. V 

tridesetih letih prejšnjega stoletja je dobil končno obliko. V tistih 

časih je brez službe ostal kdor koli se je ukvarjal z gledališčem, 

ilustracijo ali nastopanjem. V ta namen so si ljudje sestavili 

miniaturne lesene odre, jih naložili na kolo in se peljali po mestih. Z 

nastopanjem so zaslužili za skromno preživetje. Delovali so tako, da 

so se na določeno mesto kamišibajkarji pripeljali s kolesom. Na 

prtljažniku so imeli pritrjen lesen oder, pod katerim so bili predali za 

sladkarije. Svoje prihode so oznanili z udarjanjem dveh paličic. Okrog 

njih se je hitro začela zbirati množica otrok in krajanov. Ogled 

predstave in sladkarijo so si kupili za drobiž. Pripovedovalec je nato 

odprl oder in ob pomoči ilustracij pripovedoval zgodbo, običajno 

polno skrivnostnih bitij, duhov, fantazije. Malo pred koncem pa je 

kamišibajkar oder zaprl in dejal: »Jutri spet pridem in vam povem, 

kako se konča.« Medtem ko je napetost naraščala, si je zagotovil 

gledalce in zaslužek tudi za naslednji dan (Cvetko, 2017; Dvoršak, 

2014; Kaj je kamišibaj?, b. d.). Kot politično propagandni medij se je 

ohranil celo med drugo svetovno vojno. Žal je s pojavom televizije 

počasi spet zamrl. Televiziji so na začetku rekli »denki«,  kar pomeni 

električni kamišibaj (po japonsko). Iz ulic se je kasneje kamišibaj 

preselil predvsem v razrede in igralnice, kjer ga uporabljajo pri 

pedagoškem in terapevtskem delu. Danes pa ta fascinantna 

umetnost ponovno postaja vse bolj priljubljena in se razširja po vsem 

svetu (Cvetko 2017).  

 

V Slovenijo je kamišibaj iz Japonske vnesel »oče kamišibaja«, kot mu 

pravijo slovenski kamišibarji,  mag. Igor Cvetko (lutkar, 

etnomuzikolog, ilustrator …). Med obiskom Japonske se je nad to 

vrsto umetnosti navdušil in kupil nekaj kamišibaj zgodb v mapah, v 

gotovi obliki (priložena navodila, zgodbe ilustrirane, razdeljene na 

prizore, na zadnji strani napisani besedilo in navodila za 

interpretacijo, vlečenje slik). V Sloveniji je bil aprila 2013, v okviru 

festivala Pravljice danes v hiši otrok in umetnosti,  uprizorjen prvi 

kamišibaj, kjer je bilo predstavljenih pet zgodb. Takrat je bil pri nas 

narejen prvi leseni oder, ki ga je izdelal Marjan Kunaver in poslikal 

Igor Cvetko. Navdušenje in zanimanje je bilo zelo  veliko, zato je 

društvo Zapik (Igor Cvetko in Jelena Sitar Cvetko) začelo prirejati 

delavnice. Želeli so izdelati svoje kamišibaje iz zgodb, ki so jih 

nagovorile in tako so tudi pri nas začeli nastajati avtorski kamišibaji 

(Cvetko, 2017; Zloženka Kamišibaj, 2016). Danes v Sloveniji 

prevladuje predvsem avtorski kamišibaj, kjer celoten izdelek 

predstavimo in ustvarimo sami. Lahko pa se z nekom dopolnjujemo, 

da namesto nas predstavi zgodbo ali nariše (Nagode in Rupnik 

Hladnik, 2018). 

 

Pripovedovalec zgodbe/kamišibajkar 

Jelena Sitar poudarja, da kamišibajkar, ki ga označuje kot 

pripovedovalca in prikazovalca zgodbe, ni igralec, saj ne izhaja iz 

vloge, ampak mora izhajati iz sebe in biti med predstavo avtentičen 

in iskren. To ga povezuje s pripovedovalcem, ki je med nastopom 

naraven in prav tako zvest sebi, le da v tem primeru z besedami riše 

slike. Najbolj podoben je kamišibajkar lutkarju, saj oba, kot razlaga 

avtorica, »animirata neživo snov (eden lutko, drugi sosledje slik)«. 
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Razlikujeta se v tem, da kamišibajkar animira zgodbo v soigri besed 

in slik (s svojo celotno prezenco), medtem ko lutkar svoj objekt z 

animacijo oživi, da postane junak zgodbe (Sitar, 2018). 

 

Sestava in uporaba kamišibaja 

Kamišibaj sestavlja serija slik. Običajno imajo različno število slik, 

prilagojene so starosti občinstva. Običajno imajo od 12 do 16 slik 

nekoliko manjšega formata od A3, lahko tudi več,  za mlajše otroke 

lahko le 5 ali 7 slik. Slike je potrebno čim bolj domiselno predstaviti 

in prikazati najzanimivejše in najpomembnejše dele pripovedi.  Vsaka 

slika ima na zadnji strani natisnjeno besedilo, ki govori o dogodkih iz 

naslednje slike, ki jo publika opazuje. Majhnost in intimnost sta glavni 

značilnosti kamišibaja. Da lahko posameznik dobro sliši in vidi 

ilustracije, je okoli miniaturnega odra lahko le nekaj deset ljudi. 

Kamišibajkar mora pri tem vzdrževati stik z občinstvom. Pripoveduje 

lahko tudi svojo zgodbo in se na napisano besedilo ne ozira. Od tega, 

ali pripovedovalec osnuje predstavo bolj na pripovedovanju ali bolj 

na sliki, je odvisno od števila slik – ilustracij, ki morajo prikazati 

najpomembnejše in najzanimivejše dele zgodbe čim bolj domiselno 

(Dvoršak, 2014; Zajec, 2014). Ko odpremo vrtca butaja, na prvi sliki 

razkrijemo naslov. Na naslovni sliki sta običajno zapisana avtor in 

naslov zgodbe. Če tega na naslovnici nismo zapisali, so ti podatki 

zapisani na zadnjem listu (Sitar, 2018). Sitar pravi, da se lahko 

predstava konča kar z zadnjo sliko, brez odjavne strani. Slike 

kamišibaja se morajo povezovati v zgodbo, katera mora vsebovati 

elemente – zasnovo, zaplet, vrh, razplet in razsnovo (Nagode in 

Rupnik Hladnik, 2018). Pozorni smo, da so slike preproste, brez 

nepomembnih detajlov. Bistvo mora iz slike izstopati, saj to gledalcu 

najprej pade v oči. Slike naj na robovih nimajo pomembnih 

elementov, saj jih lahko okvir butaja zakrije (Sitar, 2018). Linije na 

slikah kamišibaja naj bi bile za boljšo vidljivost poudarjene, saj je v 

večini primerov občinstvo od butaja nekoliko oddaljeno (Nagode in 

Rupnik Hladnik, 2018). 

 

Pripovedovanje ob slikah v lesenem odru se je pri pedagoškem delu 

izkazalo za zelo dragocen pripomoček. Z uporabo kamišibaja je na 

zabaven, koristen in ustvarjalen način mogoče hkrati doseči več učnih 

ciljev. V vrtcih se zato vse bolj pogosto uporablja za uresničevanje 

učnih načrtov. Kamišibaj v starejših skupinah vrtca uspešno pokriva 

tudi govorno nastopanje in obravnavo umetnostnih besed. Kamišibaj 

otroke spodbuja h kreativnemu razmišljanju in iznajdljivosti pri 

likovnem izražanju, mu veča samozavest. Zaradi vizualne 

komponente omogoča boljše pomnjenje ter je hkrati zelo dober 

pripomoček pri govornem izražanju  (Cvetko, 2017). 

 

Primerjava kamišibaja s slikanico 

Kljub temu da ima kamišibaj nekaj skupnega s pripovedovanjem, 

gledališčem, slikanico, animacijo, pa vendarle ni nič od tega, četudi 

vsebuje vse naštete elemente umetniških praks. Kamišibaj s svojo 

multidisciplinarnostjo predstavlja edinstveno kategorijo v sklopu 

uprizoritvenih umetnosti. Vsebuje vse lastnosti (likovnost, 

interpretacija, zvok …) celostnega umetniškega dela. Zaradi svoje 

neposrednosti (nagovarjanje estetičnih čutov gledalca, vzbujanje 

občutij) se doživetje dobre kamišibaj predstave kosa z drugimi 

področji umetniškega izraza (Cvetko, 2017). Ob primerjavi kamišibaja 

s slikanico lahko ugotovimo pomembne razlike. Pri slikanici so 
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besedilo in slike povezane v eno in bralec opazuje slike, medtem ko 

bere in obrača strani.  Pri kamišibaju pa gre za čarobnost, kjer se skozi 

vratca butaja prikaže slika in takoj pritegne pozornost gledalcev. Čar 

se pokaže tudi v trenutku menjave listov. Čas menjave listov (premor) 

je zelo dragocen, saj povzroči, da se publika osredotoči na novo 

podobo na listu. Kamišibajkar sočustvuje z liki, se sporazumeva s 

poslušalci in začne nastopati z vsem srcem. Osnovni pogoj za dobro 

predstavo je povezanost zgodbe, slike, kamišibajkarja in občinstva, s 

tem se ustvari čustvena vpetost vseh soustvarjalcev predstave  

(Kyoko, 2018).  

 

Izbira in vpliv pravljice na otroka 

Poslušanje in pripovedovanje pravljic imajo velik pomen za otrokov 

moralni, osebnostni in socialno-čustveni razvoj. Hribar (2009) pravi, 

da pravljice sooblikujejo življenje slehernega poslušalca ali bralca. 

Preko pravljičnih bitij, simbolov, dogodkov iz pravljice seznanijo 

bralca s tem, kako naj se spoprijema s problemi in neprijetnimi 

dogodki v življenju (Hribar, 2009). Zelo pomembno je, kako jim 

pravljico približamo. Bolje je zgodbo pripovedovati in ne brati. Pri 

branju upoštevamo čustveno vpetost tako v otroka kot tudi v zgodbo 

(prav tam). Pripovedovanje zgodb ob slikah ima veliko prednost, saj 

ob tem, ko otrok gleda sliko, posluša tudi besedilo, kar spodbudi 

njegovo domišljijo in predstavo. Hribar (2009) je svoj avtorski model 

pripovedovanja in branja razdelila na tri dele: 

– Predbralne dejavnosti: Otrokom je potrebno pred branjem 

povedati, katero delo jim bomo predstavili. 

– Dejavnosti med branjem: Najprej, že pred začetkom predstave, 

je treba vzpostaviti očesni stik z otroki. Le-ta je pomemben ves 

čas predstavitve. Ritem, medtem ko beremo, je običajno 

počasnejši od ritma pripovedovanja. 

– Dejavnosti po branju: Da otroci uredijo svoje misli, čustva, 

občutke in doživetja, moramo otrokom po predstavi zagotoviti 

trenutek tišine (odmor). V vrtcu otroci še ne pišejo, zato želijo 

narisati svoja doživetja pripovedovanega ali prebranega. To je 

zelo pomemben korak. Za risanje potrebujejo čas, nekateri tudi 

razlagajo doživetje predstavljenega v povezavi z dogodki iz 

svojega vsakdanjega življenja (Hribar, 2009). 

 

Primer dobre prakse uporabe kamišibaja  

Poslušanje in pripovedovanje pravljic sta dejavnosti, ki spodbudno 

vplivata na otrokov razvoj. V vrtcu jih zato uporabljam vsakodnevno 

kot osrednjo dejavnost ali pred počitkom. Poleg pripovedovanja 

pravljic v svoji skupini že nekaj let izvajam pravljične ure tudi za ostale 

skupine vrtca. Otroci pravljice zelo radi poslušajo. Po potrebi tudi 

sodelujejo in se aktivno vključujejo. Za vzgojitelja je pomembno, da 

je pri svojem delu inovativen in odprt za spremembe. Sama novosti 

rada sprejemam in se jih poslužujem. Na enem izmed izobraževanj 

sem se srečala z gledališčem kamišibaj, ki me je takoj pritegnilo. 

Otrokom sem postavila nove izzive in jih aktivno vključevala v 

ustvarjanje predstav kamišibaja. Vse to daje otrokom možnost 

kompleksnega razvoja na področjih, ki so pomembna za življenje. 

Kamišibaj je tudi sredstvo, ki nas popelje v svet domišljije in nas ob 

tem razvedri, zabava. Je umetnost, ustvarjalno izražanje, pri katerem 

med drugim, predvsem starejši (predšolski) otroci razvijajo tudi 

likovno ustvarjalnost, besedno izražanje in gibalne spretnosti. Urijo 

se v nastopanju in improvizaciji.  Kamišibaj gledališče, otroka 
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osredotoča na zgodbo in hitro pritegne njegovo pozornost skozi 

zgodbe in slike. 

 

 
Slika 1: Predstava kamišibaja 

Vir: Lasten 

 

Izbira besedila 

Izberem primerno besedilo, ki ga lahko skozi sliko otrokom nazorno 

interpretiram. Pri izraznih oblikah ni omejitev, besedilo mora biti 

preprosto, jasno in brez posebnih zapletov. Odločim se tudi o načinu 

interpretacije in uporabi jezikovne zvrsti. Zgodba mora biti otrokom 

blizu in primerna starosti otrok. 

 

Kadriranje in likovna izvedba 

Večji papir (šeleshamer) razdelim na polja, v katera skiciram 

posamezne kadre (ilustracije) zgodbe. Izberem likovno tehniko, ki jo 

bom uporabila pri izdelavi slik/ilustracij. Biti mora urejena in 

uravnotežena, izbiram čiste in kontrastne barve. Papir mora biti 

debelejši, v večini velikosti formata A3. Sama ilustracija mora biti 

gladka, brez nepotrebnih struktur, saj se mi lahko le-ta zatakne pri 

vlečenju posameznih slik iz butaja. Skupaj z ostalimi slikami morajo 

delovati kot celota. Pri kamišibaju je ilustracija enakovredna 

besedilu, zato moramo paziti, da se slika in beseda ne podvajata. Že 

sama slika mora prenesti sporočilo, biti mora jasna in prepoznavna. 

Elementi morajo biti v prostor pravilno umeščeni, upoštevati 

moramo nevidni rob, saj lahko butaj (okvir) del slike prekrije. 

Predstava se običajno začne s sliko, ki zajema naslov in avtorja 

besedila. Le-ta je lahko tudi na koncu. 

 

Način pripovedovanja in izvedba predstave 

Kako in na kak način bom pripovedovala, se odločim sama. Od načina 

pripovedovanja zgodbe je odvisen tudi moj položaj ob odru. Lahko 

sedim ali stojim, po navadi se usedem na levo stran odra, katerega 

postavim na dovolj veliko mizo.  Namestim ga približno v isto višino, 

kot je pripovedovalčeva glava oz. občinstvo. Pred začetkom 

preverim, če so slike v pravilnem vrstnem redu. Ob začetku počasi in 

umirjeno odprem vratca butaja, saj je že samo odpiranje za otroka 

čarobno. Enako storimo pri zapiranju.  Med pripovedovanjem 

večkrat pogledam svojo ilustracijo in s tem vanjo usmerim pogled 

občinstva. Pripovedujem jasno, dovolj glasno, doživeto, pomembno 

je vzdrževati konstanten stik z občinstvom. Ob pripovedovanju 

zgodbe menjam slike, na katerih vzporedno s pripovedovanjem teče 

zgodba. Menjava slike mora biti glede na besedilo pravočasna. 

Pozorni smo na prihajajočo sliko in besedilo. Spreminjanje podobe 

(slike) povzroči dramatičen učinek in naredi dogajanje dinamično in 

živahno. Vse to je čar odra, saj ko se slika odkrije, pride v realnost. 

Sama pri izvajanju kamišibaj predstav vključim tudi glasbene 

elemente. Zapojem kakšno pesem, zaigram na glasbilo ali dodam 

posebne zvočne efekte (šelestenje listov, zvok vozil, škripanje vrat 
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…). Paziti moramo, da glasbo preudarno vključimo in nas pri sami 

izvedbi predstave ne ovira.  

 

Delavnica z otroki – izdelava butaja 

S pomočjo slik, sem otrokom najprej predstavila gledališče kamišibaj. 

Razložila sem jim, od kod ta umetnost izhaja in kako ga uporabljamo. 

Otroke sem nato razdelila v skupine, z namenom izdelave butaja. V 

nadaljevanju bom opisala postopek izdelave kamišibaja – butaja v 

naši skupini. Izbrali smo kartonasto škatlo, kateri smo najprej 

odspredaj izrezali vrata. Skupaj smo nato izrezali še stransko odprtino 

za nizanje slik.  Za poživitev oz. lepši estetski videz našega odra so 

otroci trgali časopisni papir na koščke in ga s pomočjo lepila ter 

čopiča nanašali na škatlo (kaširali). Otroci so tako ob lastnem 

ustvarjanju poskrbeli še za natančnost, preciznost in razvijanje fine 

motorike. Medtem ko otrok preoblikuje, reže, lepi, si bogati svoj 

razvoj. Otroke spodbudim k sodelovanju in jih aktivno vključujem.  

Izdelali smo oddelčni butaj, ki nam je v pomoč predvsem pri 

pripovedovanju in obnavljanju zgodb. Na koncu smo naš izdelek 

posušili in razstavili.  Ilustracije sem to leto pripravila sama, saj so 

otroci mlajši. V starejših skupinah vrtca pa lahko otroci pomagajo pri 

izdelavi ilustracij oz. jih narišejo sami. Naslednji dan se otroci zberejo 

ob butaju, za poslušanje in pripovedovanje zgodbe. Bolje je, da 

pravljico pripovedujemo in ne beremo. Spodbudila sem jih k 

zbranosti, notranjem doživljanju in nadaljnjemu poustvarjanju, v 

katerem so izrazili svoja lastna doživetja. Po končani predstavi otroci 

po želji del zgodbe obnovijo ali narišejo kakšen del prizora iz zgodbe. 

Skozi delavnice kamišibaja lahko otroci oblikujejo svoje zgodbe in 

igrajo svoje igre. Kamišibaj kot delavnica prispeva k razvoju 

družbenih kompetenc, intelektualni obogatitvi, spodbujanju 

ustvarjalnosti in oblikovanju domišljije.  

 

 
Slika 2: Izdelava butaja in predstava v izdelanem butaju 

Vir: Lasten 

 

Primer lastnega besedila 

Idejo za besedilo sem dobila ob pričetku novega šolskega leta, saj so 

nekateri otroci ob vključitvi v vrtec pogrešali svoje starše, predvsem 

svoje mamice. Potolažili so se ob prebiranju slikanice Si ti naša mami? 

(avtorja A. Morozumi), kateri so zelo radi prisluhnili. V ta namen se 

mi je porodila ideja, da podobno zgodbo za kamišibaj izdelam tudi 

sama. 
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Niko išče mamo (Šef Berce M.) 

To, je jajce mame koklje. Nekega dne se je jajce začelo čudno oglašati 

– jajce poka (uporabim glasbilo – kastanjete). Iz jajca najprej pokuka 

čisto majhen rumen kljunček; le kaj bi lahko bilo? Jajce poči 

(zaropotam s kastanjetami) in iz njega se izvali mali piščanček Niko. 

Pišče se ozre naokrog in začne takoj iskati svojo mamico. »Mami? 

Mamiii«? A je ni našel. Skočil je iz gnezda in jo odšel iskat. Na poti iz 

hleva sreča miško (zacvilim kot miška): »Hmmm, si ti moja mama?« 

vpraša. »Hahahaha, ne, poglej kako majhna sem in še rep imam. Jaz 

že nisem tvoja mama.« Niko se žalosten odpravi naprej. Na dvorišču 

sreča muco (zamijavkam). »Si ti moja mamica?« vpraša. »Jooooj, ne, 

jaz imam štiri tace in nimam perja kot ti« odgovori muca.  »Ja, kje pa 

bi bila lahko moja mama?«, vpraša pišče in se odpravi naprej. Na 

drevesu zasliši čivkanje (uporabim piščalko). »Ooooo, mogoče je pa 

to moja mama, saj se oglaša podobno kot jaz in tudi gnezdo ima. 

Mama, mama?« se razveseli Niko.  »O, neeee, nisem jaz tvoja mama, 

jaz sem ptiček, ki letam iz drevesa na drevo«. »Ahhh, ne (jok) nikoli 

ne bom našel svoje mamice.« Žalosten se odpravi nazaj v hlev, saj je 

bil od poti že zelo utrujen. Ampak, kaj pa vidimo tukaj. Koga vidimo v 

gnezdu? (Kokoška glasno veselo zakokodaka) in piščanček Niko 

prekipeva od sreče. »Jaaaaa, mamicaaaa. Končno sem le našel svojo 

mamo.« Tudi mama koklja je že zaskrbljeno iskala svojega piščeta. 

Močno se objameta in vesela skupaj zaspita.  

 
Slika 3: Zgodba Niko išče mamo 

Vir: Lasten 

 

Veselje, navdušenje, nasmehi na obrazih otrok mi dajo vedeti, da je 

bila moja odločitev, da v svoje delo vključim kamišibaj, pravilna. 

Ponavadi se otroci niti ne zavedajo, česa so pravzaprav sposobni. 

Medtem ko razvijajo svojo domišljijo in ustvarjalnost, me vedno 

znova presenečajo in razveseljujejo. Otroci brez zadržkov izražajo 

svoje ideje, misli glede besedil ter s sliko prikazujejo vsebinsko 

povezanost zgodbe in ob tem uživajo. V vseh primerih se je izkazalo, 

da je kamišibaj odlično sredstvo za motivacijo. Otroci se brez težav 

vživijo v predstavo, sledijo zgodbi in jo doživijo vsak na svoj lasten 

način. Tako predstavljena zgodba sproži v njih dogajanje: spodbudi 

jih k soočanju z lastnimi občutki, izražanju svojih čustev in občutkov, 

ustvarjanju, izražanju svojih doživetij preko različnih izraznih sredstev 
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(preko risbe, pripovedovanja ob slikah …), ustvarjanju lastne zgodbe, 

uprizoritvi zgodbe ob slikah itd. Med samim izvajanjem dejavnosti 

sem ugotovila, da kamišibaj dobro vpliva na učenje, sodelovanje in 

ustvarjanje otrok. 

 

 
Slika 4: Niko v iskanju mamice 

Vir: Lasten 

 

Lahko ga odlično povezujemo med različnimi področji kurikuluma ter 

prilagajamo glede na cilje in oblike dela. Naloga vzgojitelja je, da 

otroke dovolj dobro spozna in v prihodnje načrtuje dejavnosti s 

kamišibajem, glede na interes in želje otrok.  

 

 

ZAKLJUČEK 

Kamišibaj so otroci zelo dobro sprejeli, zato ga pri svojem delu vedno 

bolj pogosto uporabljam. Je posebna oblika pripovedovanja zgodbe, 

ki predstavlja zanimivo kombinacijo ustne, pisne in vizualne 

pismenosti v enem. Odlična mešanica intimnega pripovedovanja 

zgodb in osebnih umetniških del lahko pomembno vpliva na ljudi in 

otroke v vzgojno-izobraževalne namene. Otroci poslušajo, spoznajo 

novo zgodbo, razvijajo domišljijo in si bogatijo besedni zaklad. 

Pripovedovanje in prebiranje pravljic, zgodb sta za otroke, predvsem 

pa za njihov razvoj zelo pomembna. Z njimi krepimo empatičen 

odnos do soljudi in razvijamo prave vrednote, predvsem spoštovanje 

samega sebe in drugih. Najpomembnejše je, da se naučijo poiskati 

pozitivne, dobre stvari in da začutijo, v čem je pravi smisel življenja. 
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Delavnice za nadarjene učence in 

spodbujanje nadarjenosti v osnovni 

šoli 
 

METKA FINŽGAR, učiteljica razrednega pouka 

metkaf@cresnjevec.si  

 

Povzetek: Na OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec učitelji že vrsto let 

izvajamo različne oblike dela z nadarjenimi učenci. V okviru pouka z 

diferenciacijo in individualnimi zaposlitvami (referati, seminarskimi 

nalogami). Učenci se vključujejo  v dodatni pouk, interesne 

dejavnosti, pripravo na tekmovanje, delavnice za spodbujanje 

nadarjenosti in nadarjene, obogatitvene programe, sodelujejo na 

športnih in kulturnih prireditvah … V začetku leta učitelji ponudimo 

dejavnosti, ki jih bomo izvajali med šolskim letom. Učenci izberejo 

dejavnosti, ki bi jih želeli obiskovati. Razrednik, učitelji in svetovalna 

služba pripravimo individualiziran program, na osnovi učenčeve 

motivacije, interesov in zmožnosti. V nadaljevanju vam bom 

predstavila dejavnosti, ki jih izvajam v matematičnih delavnicah za 

nadarjene in spodbujanje nadarjenosti, ki so namenjene učencem 4. 

in 5. razreda. 

 

Ključne besede: spodbujanje nadarjenosti, nadarjeni, matematične 

delavnice 

 

Abstract: At our elementary school dr. Jože Pučnik Črešnjevec we 

have been carrying out various forms of work with talented students 

for many years as part of lessons with differentiation and individual 

employment (papers, seminar assignments). Students are involved 

in additional classes, activities of interest, preparation for 

competitions, workshops to promote talent and talent, enrichment 

programs, participate in sports and cultural events… At the beginning 

of the year, teachers offer activities to be carried out during the 

school year. Students choose the activities they would like to attend. 

The class teacher, teachers and the counselling service prepare an 

individualized program, based on the student's motivation, interests 

and abilities. In the following, I will introduce you to the activities I 

carry out in math workshops for gifted people and talent promotion, 

which are intended for 4th and 5th grade students. 

 

Key words: talent promotion, talented students, math workshops 

 

 

 

 

 

 



12 
 

UVOD 

Zakon o osnovni šoli (ZOsn, 2013) določa, da so nadarjeni učenci tisti, 

ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne 

dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola 

tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje 

tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči 

vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske 

pomoči ter druge oblike dela. Pomembno je, da nadarjeni učenci niso 

več umeščeni med učence s posebnimi potrebami (angl. special 

needs), kot so bili do leta 2013.  11. februarja 1999 je Strokovni svet 

Republike Slovenije za splošno izobraževanje sprejel dokument 

Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni 

osnovni šoli. 

 

Opredelitev nadarjenosti 

Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ 

temelji na eni najpogosteje uporabljenih definicij v svetu, ki je 

zapisana tudi v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 

1978 in iz leta 1988. Po tej definiciji so nadarjeni ali talentirani tisti 

otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali 

srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, 

ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem 

področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej 

prilagojene programe in aktivnosti (Koncept: Odkrivanje in delo z 

nadarjenimi učenci v devetletni OŠ, 1999). 

Značilnosti nadarjenih učencev 

V Strokovnih izhodiščih posodobitve Koncepta odkrivanja nadarjenih 

otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega dela z njimi 

navajajo, da se nadarjenost odraža na različnih področjih in v 

različnih osebnostnih lastnostih, osebnostnih potezah in vedenjih. 

Osebnostne lastnosti, poteze in vedenja nadarjenih:  

– na konvergentnem miselno-spoznavnem področju, 

– na divergentnem miselno-spoznavnem področju, 

– v talentih in spretnostih v kateri od umetniških dejavnosti, 

– v motoričnih, psihomotoričnih ali senzomotoričnih spretnostih 

na telesno-gibalnem oziroma športnem področju, 

– v motivaciji, 

– na socialno-čustvenem področju in v socialnih veščinah, 

– na ožjem osebnostnem področju 

(Strokovna izhodišča posodobitve Koncepta odkrivanja 

nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega 

dela z njimi, 2019). 

 

Odkrivanje nadarjenih učencev 

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v treh stopnjah. 

Prva stopnja: Opazovanje in nominacija potencialno nadarjenih 

učencev. 

Druga stopnja: Razvijanje potenciala 

Tretja stopnja: Identifikacija nadarjenih 
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Ob zaključku procesa identifikacije šola izda Poročilo o prepoznani 

nadarjenosti (Strokovna izhodišča posodobitve Koncepta odkrivanja 

nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega 

dela z njimi, 2019). 

 

Temeljna načela za delo z nadarjenimi učenci: 

– širitev in poglabljanje temeljnega znanja, 

– hitrejše napredovanje v procesu učenja, 

– razvijanje ustvarjalnosti, 

– uporaba višjih oblik učenja, 

– uporaba sodelovalnih oblik učenja, 

– upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov, 

– upoštevanje individualnosti, 

– spodbujanje samostojnosti in odgovornosti, 

– skrb za celostni osebnostni razvoj, 

– raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire 

učencem, 

– uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma 

drugimi izvajalci programa, 

– skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in 

šolskem okolju ustrezno sprejeti, 

– ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove 

posebne potrebe in interese (Koncept: Odkrivanje in delo z 

nadarjenimi učenci v devetletni OŠ, 1999). 

 

Pomen matematike 

Matematika je veda o lastnostih količin in prostorov (SSKJ). 

Matematika je znanost in univerzalni logični jezik narave. 

Uporabljamo jo za zapis zakonov vesolja z matematičnimi izrazi in 

modeli. Da »so zakoni narave zapisani v jeziku matematike«, je pred 

več kot tristo leti zapisal Galileo Galilei. Teoretično in izobraževalno 

vlogo matematike je težko ločiti od njene uporabnosti. Matematika 

zagotavlja osnovni jezik in metode razmišljanja, ki so potrebne v vseh 

znanostih. Matematika se uporablja na vseh področjih. Brez 

zapletenih matematičnih teorij danes ne bi poznali zgoščenk, 

računalnikov, mobilnih telefonov, televizijske in digitalne slike, ne bi 

poznali vesoljskih poletov in ne bi videli natančnih slik oddaljenih 

vesoljskih teles in galaksij. Razvoj znanosti s področja kemije, fizike, 

metereologije, oceanografije ali astronomije bi bil na precej 

primitivnem nivoju. Brez matematične statistike bi malo vedeli o 

ekologiji, medicini, farmaciji in sociologiji. Moderni poleti z avioni ne 

bi bili možni brez matematičnih teorij v termodinamiki. 

Popularizacija matematike in osveščanje javnosti odpirata vrata 

mladim ustvarjalnim ljudem, ki bodo v matematiki prepoznali 

znanost idej (Kobal, 2001). 

  

Matematične delavnice 

Delavnice so namenjene učencem 4. in 5. razreda. Z dejavnostmi 

razvijamo sposobnosti in interese nadarjenih učencev in potencialno 

nadarjenih. Učenci rešujejo bolj in manj zapletene matematično 
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logične naloge, miselne uganke,  križanke, sudokuje, gobeline, 

tangrame, se naučijo matematičnih trikov, se preizkusijo v hitrem 

računanju. Cilji delavnice so:  

– širjenje in poglabljanje temeljnega znanja, 

– razvijanje logičnega mišljenja, 

– oblikovanje pozitivnega odnosa do matematike, 

– motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja 

matematike, 

– spodbujanje samostojnosti in odgovornosti. 

 

Zabavne naloge  (Matematika = zabava, 2008) 

Na vprašanje morajo učenci odgovoriti hitro. Pri reševanju takih 

nalog se zelo zabavajo, še posebej, ko izvedo rešitve.  

– Štirje kmetje so šli v mesto. Spotoma so srečali dva kmeta. 

Koliko kmetov je šlo v mesto? 

– Kaj je lažje, kilogram vate ali kilogram železa? 

– Dva sinova in dva očeta so pojedli tri jajca. Koliko jajc je pojedel 

vsak? 

 

Rešitve: Štirje, masi sta enaki, eno (bili so trije ded, oče in sin). 

 

Matematični triki  – Zabavna Matematika: Matematični triki! 

(mekatja.blogspot.com) 

Učenci naloge rešujejo s pomočjo žepnega računala.   

1. Trik: 

– Izmisli si poljubno trimestno število. 

– Isto število ponovi še enkrat (npr. 234 234). 

– Deli s 7. 

– Deli z 11. 

– Deli s 13. 

– Rezultat je izbrano število. 

 

2. Trik 

– Pomnoži svojo starost s 7. 

– Produkt pomnoži z 1443. 

– V rezultatu je trikrat zapored prikazana tvoja starost. 

 

3. Trik 

– Izberi si poljubno štirimestno število in ga zapiši dvakrat 

zapored. 

– Število je zagotovo deljivo s 137 (preveri z žepnim računalom). 

– Dobljeni rezultat nato deli s prvotno izbranim štirimestnim 

številom. 

Rezultat je 73. 

 

Miselne  naloge in vprašanja (Matematika = zabava, 2008) 

– Koliko je star oče? 

– Oče je trikrat starejši od sina, sin pa trikrat starejši od sestre. 

Koliko je star oče, če je seštevek njegovih in hčerinih let 50? 

– Koliko je star sin? 
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– Ko je bil oče star 31 let, jih je imel sin 8, zdaj pa je oče dvakrat 

starejši od sina. Koliko je zdaj star sin? 

– Vremenska napoved? 

– Ali je mogoče pričakovati, da bo čez 72 ur sončno, če danes 

opolnoči dežuje? 

 

Rešitve: (45 let, 23 let, ni mogoče, ker bo čez 72 ur noč) 

 

Logične preglednice  

Bojan je ljubitelj modelarstva. Sestavil je štiri modele slovenskih 

konstruktorjev Slanovca, Rusjana, Blovdka in Kuhlja ter jih pripravil 

za šolsko razstavo. Za začetek jih je pobarval, vsakega z drugo barvo. 

Na voljo je imel rjavo, rumeno, zeleno in rdečo barvo. Zdelo se mu je 

prav, da na vsak model obesi tudi listek z imenom. Triglav, Racak, Inka 

in Eda. Pred začetkom dela si je postavil nekaj pogojev: 

– Niti letalo konstruktorja Slanovca, niti letalo z imenom Racak ne 

bo rumeno. 

– Rusjanovo letalo je rdeče in se ne imenuje Racak. 

– Zeleno letalo se imenuje Triglav. 

– Blovdkovo letalo bo rjavo.  

– Kuhljevo letalo se ne imenuje Eda. 

 

Ugotovi, kdo je konstruktor katerega od letal in kako ga je Bojan 

pobarval. 

 

konstruktor barva letala ime letala 

   

   

   

   

Rešitev: 

konstruktor barva letala ime letala 

Slanovec zelen Triglav 

Rusjan rdeč Eda 

Blovdek rjav Racak 

Kuhelj rumen Inka 

 

Prečkanje reke (nauk.si) 

Gre za zelo stare naloge, saj jih srečamo že v zapisih iz 8. stoletja, kjer 

moramo na drugo stran reke prepeljati ljudi, živali ali predmete z 

majhnim čolnom. Upoštevati moramo omejitve, koliko ljudi (živali ...) 

je lahko hkrati v čolnu in v kakšni družbi. 

Volk, koza in zelje 

Nek mož se je vračal s tržnice, kjer je kupil volka, kozo in zelje. Če želi 

domov, mora prečkati reko, vendar ima za to na razpolago samo en 

majhen čoln, v katerega gre poleg njega samo še ena od stvari, ki jih 

je nabavil. Poleg majhnega čolna pa ima mož še drug problem. Koze 

ne sme pustiti same z volkom, saj jo v tem primeru volk požre. Prav 

tako ne smeta ostati sama skupaj koza in zelje, saj bi koza zelje 

pohrustala. Ali lahko mož vse varno spravi na drugo stran reke? 
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Rešitev: 

1. Prepelje kozo. 

2. Se vrne nazaj. 

3. Prepelje volka ali zelje. 

4. Nazaj pelje kozo. 

5. Prepelje zelje ali kozo. 

6. Se vrne nazaj. 

7. Prepelje na drugo stran še kozo. 

Vsega skupaj mora mož prečkati reko 7-krat. 

 

Družina 

Oče in mama ter njuna otroka (sin in hčerka) se vračajo z izleta. Na 

poti domov morajo prečkati reko. V bližini ni nobenega mostu, zato 

si od ribiča, ki živi v bližini, izposodijo majhen čolniček. Ker je čoln 

majhen, lahko gre vanj hkrati največ ena odrasla oseba ali dva otroka. 

Kako lahko družina prečka reko in ribiču vrne čoln? 

 

Rešitev: 

1. Sin in hčerka gresta na drugo stran. 

2. Sin se vrne nazaj. 

3. Oče se odpelje na drugo stran reke. 

4. Hči se vrne na prvotno stran. 

5. Oba otroka prečkata reko. 

6. Sin se vrne nazaj. 

7. Mama prečka reko. 

8. Hči se vrne nazaj k bratu. 

9. Oba otroka prečkata reko. 

10. Sin se vrne na drugo stran. 

11. Ribič prečka reko. 

12. Hči se vrne po brata. 

13. Oba otroka prečkata reko in se pridružita staršema ter vrneta 

čoln ribiču. 

 

Vitezi in oprode (nauk.si) 

Na zelo posebnem otoku živita dve vrsti ljudi, ki jim pravimo vitezi in 

oprode. Vitezi vedno govorijo resnico, oprode pa vedno lažejo. Na 

otoku srečamo dva prebivalca, in sicer Tomaža in Petra. Peter reče: 

»Tomaž je oproda.« 

Tomaž reče: »Oba sva viteza.« 

Kaj lahko rečemo za Petra? 

– Peter je vitez. 

– Peter je oproda. 

– Iz pogovora ne moremo ničesar sklepati. 

Rešitev: 

Peter je vitez (Ni možno, da sta Peter in Tomaž  oba hkrati viteza ali 

oba hkrati oprodi). 

 

Prisluhnimo pogovoru dveh otočanov Blaža in Jureta. 

Blaž: »Jure je oproda.« 

Jure: »Nihče od naju ni oproda.« 
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Kaj je Blaž? 

– Vitez. 

– Oproda. 

– Ne moremo določiti. 

 

Rešitev: 

Blaž je vitez. (Juretova izjava ne more biti resnična). 

 

 

Logične igre   

Matematični gobelini  (DMFA Slovenije)    

Številke ob vsaki vrstici in stolpcu označujejo, koliko zaporednih polj 

je potrebno pobarvati. Če je števil več, zaporedna pobarvana polja 

ločuje eno ali več nepobarvanih polj.  

 

 

                                                                                                                          

  X X   2, 2    X X   2, 2  

    X X  X 1, 1 X  X X  X 1, 1 

  X X  X 1, 1 X  X X  X 1, 1 

  X X  X 1, 1 X  X X  X 1, 1 

  X X  X 1,1 X  X X  X 1,1 

      4 X     X 4 

1 6 1 1 

 

6 1  1 6 1 1 

 

6 1  

Slika 1 (začetno polje)      

Slika 2 (vmesno reševanje) 

Slika 3 (rešen matematični gobelin)                                                                                                                                           

 

KenKen  

Matematična igra KenKen je podobna Sudoku. Izumil ga je japonski 

učitelj matematike Tetsuya Miyamoto leta 2004. Igra se je razširila 

po svetu.  

KenKena pravila so enostavna: 

1. Izpolnite kvadratno mrežo tako, da se v vrstici in stolpcu ne 

ponavljajo številke. Na primer, v mreži 4 × 4 uporabite številke 

1, 2, 3, in 4. 

2. Vsako številko uporabite točno enkrat v vsaki vrstici in vsakem 

stolpcu. 

3. V zgornjem levem kotu »kletke« (označene z debelejšo črto) je 

številka s simbolom matematične operacije. Številka je rezultat, 

      2, 2  

         1, 1 

       1, 1 

      1, 1 

      1,1 

      4 

1 6 1 1 

 

6 1 

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/RM/VsebinskiProgram.aspx
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ki ga moramo dobiti z operacijo, ki je navedena. Številke v kletki 

se lahko ponovijo, dokler pravilo 2 ni kršeno. 

 
Slika 1 (Kvadratna mreža z označenimi kletkami). 

Slika 2 (V zgornjem desnem kotu je v kletki samo število brez znaka, 

zato ga lahko kar zapišemo). 

Slika 3 (V kletki zraven imamo 7+, kar lahko dobimo samo s številom 

4 in 3. Ker imamo v prvi vrstici že 4, vpišemo zgoraj 3 in v drugo vrstico 

4). 

Slika 4 (V tretji vrstici nam manjkata števili 1 in 2. V kletki imamo 4 x, 

pomeni 2 x 1 x 2.) 

Slika 5 (V drugem stolpcu imamo kletko 3-, kar lahko dobimo s 

številoma 4 in 1. Ker imamo v drugi vrstici že 4, vpišemo zgoraj 1, 

spodaj pa 4.) Tako nadaljujemo, da izpolnimo vse kvadratke. 

Slika 6 (Končna rešitev.) To je le ena od rešitev.  

 

Tangram  

Tangram je sestavljanka iz 7 likov, ki skupaj tvorijo kvadrat. Iz 

posameznih likov sestavljaš nove oblike. Porabiti moraš vse like. 

Sestavljaš lahko svoj lik ali obliko ali pa  sestavljaš na že obrisano 

obliko. Možnosti je zelo veliko. Učenci si ga lahko izdelajo sami. 

 
Slika 1: Tangram 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Že kar veliko let izvajam delavnice za nadarjene in spodbujanje 

nadarjenosti. V prvih letih sem izvajala delavnice iz različnih področij. 

Zadnjih 10 let pa ponujam matematične delavnice, ki so namenjene 

učencem 4. in 5. razreda. Potekajo v popoldanskem času. K 
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sodelovanju povabim nadarjene učence in učence, ki jih vodimo kot 

potencialno nadarjene. Sodelujejo pa lahko tudi učenci, ki imajo radi 

matematiko, saj naloge diferenciram in prilagodim njihovim 

sposobnostim. V delavnicah želim učence navdušiti nad matematiko, 

jo približati na drugačen način in jo narediti zabavno. Prikažem jim 

različne vrste nalog in jih naučim strategij reševanja. Naloge 

rešujemo na različnih težavnostnih stopnjah. Zelo radi imajo zabavne 

naloge in matematične trike. Te naloge z veseljem naslednji dan 

prikažejo svojim sošolcem in prijateljem. Še posebej radi pa 

pripovedujejo, kako jih doma niso znali rešiti njihovi starši in starejši 

bratje in sestre. Naloge rešujemo na delovne liste in z didaktičnimi 

pripomočki. Ker pa se zavedam, da so to otroci, ki obožujejo 

računalnik, jim pokažem tudi povezave do interaktivni nalog, ki so na 

voljo na spletu. Preizkusimo pa se tudi v spletnem hitrem računanju. 

Učenci se v delavnicah naučijo novih strategij reševanja, ki jih lahko 

uporabijo pri pouku, dodatnem pouku in tudi v vsakdanjem življenju. 

Ob tem pa se tudi družijo in zabavajo. 
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Povzetek: Članek opisuje otroke s težavami na področju razumevanja 

matematičnih znanj, ki se srečujejo s specifičnimi primanjkljaji na 

področju učenja, natančneje na področju matematike. Sem sodijo 

specifične učne težave in diskalkulija. Opisane so metode dela z 

otroki z omenjenimi primanjkljaji ter primerjava klasičnih oblik 

poučevanja s podpornimi strategijami mentalne aritmetike. 

Osredotočili smo se na vpeljavo metode seštevanja in odštevanja na 

japonski abakus, ki ga imenujemo »Soroban«. Raziskave namreč 

kažejo, da so japonski učenci v PISA študijah in drugih raziskavah 

daleč najboljši v znanju matematike. Ugotavljamo, da se pri nas 

prevečkrat uporabljajo le klasične metode poučevanja, ki včasih ne 

ustrezajo vsakemu posamezniku. Pomembno je, da matematično 

znanje razvijamo z razumevanjem in da otroke pri tem tudi 

motiviramo. Postati morajo aktivni člani in snovalci svojega znanja, ki 

ga nadgrajujejo, saj so le tako lahko uspešni. 

 

Ključne besede: primanjkljaji, matematika, mentalna aritmetika, 

Soroban 

 

Abstract: The article describes children with difficulties in 

understanding mathematical skills who face specific learning deficits, 

more specifically in mathematics. These include specific learning 

difficulties and dyscalculia. Described are methods of working with 

children with the aforementioned deficits, as well as a comparison of 

classical forms of teaching with supportive strategies of mental 

arithmetic. We focused on introducing the method of addition and 

subtraction to the Japanese abacus, which we call “Soroban”. 

Research shows that Japanese students in PISA studies and other 

research are by far the best in mathematics. We find that too often 

only classical teaching methods are used in our country, which 

sometimes do not suit every individual. It is important that we 

develop mathematical knowledge through understanding and that 

we also motivate children to do so. They need to become active 

members and creators of their knowledge, which they upgrade, 

because that is the only way they can be successful. 

 

Key words: deficits, mathematics, mental arithmetic, Soroban 
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UVOD 

Pri učencih, ki imajo specifične učne težave, se večkrat sprašujemo, 

katere so tiste poti, strategije in kanali, ki bi jim bili v pomoč, olajšali 

delo, učenje in vzdrževali motivacijo pri usvajanju novih znanj. 

Raziskave kažejo, da ima približno 20 % otrok v osnovnošolskem 

obdobju težave pri matematiki. Največkrat so vidne že v prvem 

triletju, ko gre za pomanjkljivo orientacijo v številski vrsti, pri pisanju 

števil, razumevanju matematičnih simbolov, zaporedij ali v višjih 

razredih tudi težave na področju kompleksnega mišljenja. 

Obvladovanje matematičnega znanja je eno tistih, ki ga lahko učitelji 

apliciramo preko različnih metod.  

 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (Kavkler, 2008, 

str. 23)  so otroci s težjo obliko specifičnih učnih težav, pri katerih se 

zaradi znanih ali neznanih motenj ali razlik v delovanju centralnega 

živčnega sistema pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, 

pravopisu ali računanju. Ti primanjkljaji pa vplivajo na kognitivno 

predelovanje besednih, nebesednih informacij, ovirajo usvajanje in 

avtomatizacijo šolskih veščin ter vse življenje vplivajo na učenje in 

vedenje.  Da bi te primanjkljaje lahko premagovali pa potrebujejo 

posebne oblike podpore in pomoči, ki pa mora biti povezana tudi z 

osebnim vložkom učenca. 

 

 

Primanjkljaji na področju matematike 

Kavklerjeva (2008, str. 28) navaja, da primanjkljaje pri učenju 

matematike delimo na specifične aritmetične učne težave ter na 

diskalkulijo. Pri  specifičnih aritmetičnih učnih težava prihaja do 

izrazitih težav na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov ali vidno- prostorskih sposobnosti, ki vplivajo na točnost 

in hitrost računanja. Med tem pa gre pri diskalkuliji za izrazite težave 

na vseh področjih od občutka za števila, priklica dejstev in postopkov 

do matematičnega rezoniranja. Specifične učne težave so nevrološko 

pogojene in vplivajo na ozek spekter učenčevih dosežkov pri pouku. 

Magajna (v Žakelj in Zuljan Valenčič, 2015) jih opisuje kot heterogeno 

skupino primanjkljajev, ki se kažejo na področju pozornosti, 

pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije … 

 

Specifične aritmetične učne težave  

Specifične učne težave imajo učenci, ki razumejo zahtevnejše 

matematične probleme in dobro dojemajo pomen števila in računske 

operacije, so pa zmotljivi pri računanju in napišejo napačno rešitev  

(Kavkler in Babuder, 2015). Specifične aritmetične učne težave (Vovk, 

2021), ki so pogostejše od diskalkulije, se največkrat kažejo kot 

težave z avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov. Težave se 

lahko pojavljajo na različnih stopnjah informacijskega procesa: 

– pri sprejemu informacij, ob čemer lahko ima učenec težave zaradi 

slabših perceptivnih sposobnosti, 



22 
 

– pri predelavi informacij, ko mora učenec povezati računski znak z 

informacijo ali priklicati aritmetična dejstva iz spomina ter 

– pri pisni, besedni ali grafični predstavitvi matematičnih 

informacij. 

 

Diskalkulija 

Vovk (2021) iz različnih klasifikacij povzema, da opredeljujejo 

diskalkulijo kot učni primanjkljaj, kadar so učenčevi matematični 

dosežki glede na njegovo starost, inteligentnost in način poučevanja 

nižji od pričakovanih. Povezujejo pa jo s težavami na področju 

procesiranja številčnih podatkov, učenja aritmetičnih dejstev, 

izvajanja računskih operacij in na področju matematičnega sklepanja. 

Kavklerjeva (2007, str. 84) navaja, da je diskalkulija lahko prirojena 

ali pridobljena. Težave, značilne za diskalkulijo (Center Motus, 2021), 

se lahko kažejo na različnih področjih, in sicer na področju 

razumevanja matematičnih pojmov, usvajanja veščin štetja, 

predstavljanja, pomnjenja proceduralnih znanj, reševanja besednih 

problemov ter  pomnjenja dejstev in geometrijskih pojmov.  Točen 

vzrok za nastanek diskalkulije ni znan. Strokovnjaki navajajo možnosti 

vpliva genetskih dejavnikov, saj je pogosto genetsko pogojena. Prav 

tako navajajo možnosti posebnega razvoja možganov, možganskih 

poškodb ali možnosti drugačnih okoliščin pri samem rojstvu otroka. 

 

 

 

Oblike pomoči pri otrocih s primanjkljaji na področju matematike 

Strokovno   pomoč   za   učence   z   učnimi   težavami   na   področju  

matematike opredeljuje 5-stopenjski model učne pomoči. Pri 

oblikovanju le-te (Magajna in drugi, 2008, str. 36–39) se morajo 

upoštevati značilnosti posameznega učenca in glede tega se določijo 

strategije ter se prilagodi zahtevnost in abstraktnost same učne 

vsebine.  

 

 
Slika 1: Petstopenjski model pomoči in podpore 

Vir: Povzeto po Magajna in drugi, 2008, str. 36–39 

 

Pri prvi stopnji Magajna in drugi (2008, str. 36–39) navajajo, da se 

dogaja v razredu, kjer učitelj pomaga usvojiti učne cilje z dobro 

poučevalno prakso, ki jo dopolnjuje z delom pri dopolnilnem pouku 

ali v nižjih razredih v okviru podaljšanega bivanja. Nato se na drugi 

svetovalni delavec, učitelj DSP

učitelj, svetovalni delavec, učitelj 
DSP

svetovalni delavec

učitelj
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stopnji, če osnovna diferenciacija pri pouku ne zadostuje in učenec 

ne napreduje, vključi svetovalna služba. Ta se ob odprtju osebne 

mape poglobi v posameznikove težave z vključevanjem otrokovih 

staršev. Na tretji stopnji se organizira ISP (individualna ali skupinska 

pomoč). Na četrti stopnji, če še vedno ni vidnega napredka, šola ali 

starši zaprosijo za dodatno strokovno mnenje zunanjo institucijo. 

Zadnja, peta stopnja se izvede, če kljub vsem predhodnim stopnjam 

pomoči ni napredka. Tukaj govorimo o postopku usmerjanja učenca 

v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Te učence podrobneje opisujemo v nadaljevanju in so študija primera 

posebnih oblik poučevanja. 

 

Kako prilagodimo učno okolje posameznika? 

Pomembno je, da je učno okolje učinkovito, da posameznika 

spodbuja in  motivira. Jereb (2011, str. 3–6) navaja pomen fizično 

urejenega učnega okolja, ker posamezniku prilagodimo opremo 

tako, da spodbudimo njegovo uspešno učenje. Pomembno je tudi 

socialno učno okolje, ki temelji na dobri klimi, motivaciji in dobrih 

odnosih med učenci in učitelji ter s starši. Kurikularno učno okolje je 

ustrezno urejeno ob prilagojenih metodah, vsebinah in oblikah dela. 

V nadaljevanju pa proučujemo pomen prilagojenega didaktičnega 

učnega okolja, kamor sodijo vsi pripomočki in materiali, ki jih 

posamezniku nudimo ob usvajanju in ob premagovanju 

primanjkljajev in ovir. Sem spada dobra poučevalna praksa in 

motivacijske ter inovativne metode učenja, ki v  učencu ob tem, da 

odpravljajo primanjkljaje ali mu pomagajo pri težavah delujejo 

motivirajoče. Kajti motivacija je, kot ugotavljajo nekateri avtorji, 

včasih celo pomembnejša od sposobnosti ali vsaj v veliki meri 

prispeva k izboljšanju znanja posameznika. 

 

Motiviran učenec je uspešen učenec 

Kot smo že omenili, je motivacija izredno visokega pomena. Bandura 

(v Semmar 2006, str. 9) opredeljuje motivacijo kot produkt 

notranjega delovanja posameznika in dogajanja v zunanjem okolju. 

Motivacija (Ferjan 2005, str. 206) je torej prostovoljna pripravljenost 

posameznika za napor, za dosego določenega cilja, ob zadovoljitvi 

individualnih potreb. Dejansko je motivacija psihološka spodbuda za 

delo. Kaj torej je motiviranje? Motiviranje pomeni, da pripravimo 

nekoga, da naredi nekaj predvsem zato, ker sam to hoče narediti 

(Denny, 1997, str. 11–29). In pri učencih s specifičnimi učnimi 

težavami na področju matematike lahko imamo velik manevrski 

prostor glede  pestre uporabe didaktičnih pripomočkov ter 

pristopov, ki jim omogočajo premagovanje ovir in primanjkljajev. 

Posebej zanimiva strategija je uporaba mentalne aritmetike.  

 

Zakaj uporabiti različne strategije? 

Učenci s težavami na področju matematike (Trebše v Kavkler in drugi, 

2014, str. 10) potrebujejo več časa, več vaj, drugačen metodičen 

postopek, individualno delo in veliko ponazoril ter se lažje učijo, če 

jim ponudimo alternativne metode učenja, kot so: 
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– pridobivanje novih znanj in strategij s konkretnimi pripomočki in 

primeri iz življenja, 

– različne strategije učenja dejstev in postopkov, 

– pomoč pri organizaciji gradiv z oporami in podobno.  

 

Kavklerjeva in drugi (2014, str. 13–15) navajajo, kako učinkovite 

strategije dobre poučevalne prakse pomagajo učencem s 

specifičnimi primanjkljaji na področju matematike. Še posebej 

uporaba vizualnih opor in pripomočkov, ki spodbujajo številsko 

predstavljivost. Pomembna je uporaba konkretnega materiala in še 

bolj pomemben je prehod iz konkretnega k abstraktnemu nivoju. Kot 

uspešno navajajo aktivno in pestro poučevalno prakso. Navajajo, da 

so raziskave pokazale, da ima pri usvajanju novih pojmov pomembno 

vlogo optimalna predstavitev sekvenc, ki omogoča pristop, ki 

vključuje prehod od konkretne, slikovne do abstraktne predstavitve, 

ki vključuje slikovne, abstraktne in simbolične predstavitve ter 

konkretne komponente s konkretnimi pripomočki. Med slednje 

spada tudi abakus, katerega vloga je razvijanje mentalne aritmetike 

in ga bomo v nadaljevanju tudi predstavili in ovrednotili z analizo 

uporabe pri učencih s specifičnimi primanjkljaji na področju 

matematike. 

 

Pomen mentalne aritmetike 

Mentalna aritmetika (Mali genijalac, 2021) je sposobnost hitrega in 

točnega računanja brez uporabe pisala, papirja ali kakšnega drugega 

pomagala. Začne pa se lahko z uporabo japonskega abakusa, ki ga 

imenujejo tudi Soroban. Z njegovo vizualizacijo se utrdi hitrost 

računanja, ob zgodnji uporabi pa je odličen pokazatelj, da se pri 

otroku razvijejo pomembne kognitivne sposobnosti. Zraven tega se 

izboljša še način, kako otrok posluša, obdeluje in razume informacije, 

zamišlja in si zna predstavljati, prepozna podrobnosti in lažje rešuje 

probleme. Pri uporabi mentalne aritmetike se spodbuja aktivacija 

obeh možganskih hemisfer, še posebej pa razvoj pozornosti in 

koncentracije, spomin, analitično in logično mišljenje, kreativnost ter 

sposobnost vizualizacije.  

 

Japonski abakus Soroban 

Japonski abakus Soroban je orodje, ki se uporablja v nekaterih 

vzhodnih kulturah, v šoli in doma za učenje štetja in opravljanja 

osnovnih aritmetičnih operacij. Razvija dar opazovanja in spomin, 

povečuje umske sposobnosti pri numeričnih izračunih. Spodbuja 

začetek v skrivnostni svet matematike, učenje števil, spretnosti, 

koordinacijo roka-oko, fino motoriko, potrpežljivost, sposobnost za 

uspešno izvedbo projekta (povzeto po Soroban abakus, 2021). Zakaj 

torej abakus Soroban? Izkušnje kažejo, da otroci v državah, kjer 

obstaja tradicija računanja abakusa, lažje razumejo pojem števila in 

bolje sprejemajo matematiko. Abakus kot priljubljen računalnik za 

otroke prispeva k demistificiranju števil in njihovi konkretizaciji. S 

prikazom številk skozi drugačno razporeditev kroglic v prostoru 

številke se materializirajo in postanejo oprijemljive in lažje 
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razumljive.  Države, kot so Japonska, Tajvan, Kitajska ali Koreja, so 

vedno visoko uvrščene na svetovni lestvici znanja. Kot dober primer 

te naloge lahko služijo rezultati testov PISA, ki se uporabljajo za 

mednarodno ocenjevanje znanja študentov v smislu funkcionalnega 

znanja. 

 

Uporaba abakusa Soroban v praksi in primerjava z že ustaljenimi 

metodami poučevanja 

Kot izziv smo si zadali uporabo abakusa Soroban  v prvem in drugem 

triletju. V naši poučevalni praksi poznamo običajen šolski abakus, ki 

ga pa pri večjih številih žal ne moremo uporabiti pri mentalni 

matematiki in nima možnosti takšne nadgradnje. Zavedamo se, da je 

učenje na Sorobanu proces, ki traja, saj se učenci nanj morajo 

navaditi. Vsi učenci, s katerimi poskušamo razvijati računske 

operacije, so se s tem načinom srečali prvič. V nadaljevanju 

prikazujemo osnovne napotke, o katerih je potrebno podučiti tudi 

učence. Od učenja osnov do zanesljive uporabe, na koncu tudi 

»slepega mentalnega računanja« povprečno mine 3 leta. 

 

 
Slika 2: Predstavitev abakusa Soroban 

Vir: Prirejeno po Math and multimedia, 2021 

 

Soroban (Tomec, 2021) je  sestavljen iz lesene, kovinske ali plastične 

pravokotne oblike, ki eno letvico (razdelilnik) deli na zgornje in 

spodnje polje. Skozi razdelilnik je vzporedno razporejenih več 

navpičnih stebrov in na vsakem od njih so zrna (kroglice/enote), eno 

v zgornjem polju in štiri v spodnjem polju. Stebri so gladki, tako da se 

zrna lahko prosto gibljejo po njih. Število stolpcev je odvisno od 

velikosti abakusa. Šteje se, da se zrna štejejo, če se premaknejo proti 

razdelilniku, zato se zrna iz zgornjega polja štejejo, če se premaknejo 

navzdol, in zrna iz spodnjega polja, če se premaknejo navzgor. Zrna 

iz zgornjega polja imajo vrednost 5, zrna iz spodnjega polja pa 

vrednost 1.  
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Slika 3: Primer predstavitve števil na Sorobanu 

Vir: Soroban, 2021 

 

Ugotovili smo, da je pri abakusu Soroban najbolj pomembno, da 

učenec usvoji tako imenovan stolpiček oziroma steber. Za osnovo 

razumevanja se šteje, da mora imeti predstavljivost zgornje petice in 

spodnjih štirih enic. Te vrste osnovne orientacije in preštevanja 

prikazujemo v spodnji sliki. V praksi smo uporabili različne materiale 

z namenom, da učenec usvoji razumevanje in pomike enot. 

 

 

Slika 4: Osnove računanja in predstavljivosti abakusa Soroban 

Vir: Lasten 

 

Le ko je to usvojeno, kar smo vadili z dodajanjem ali odvzemanjem 

števil, se lahko preide na računske operacije. Ta sistem poskušamo 

pri učencih vizualizirati na več možnih načinov in z različnimi 

didaktičnimi materiali, ki spodbujajo predstavljivost. V nadaljevanju 

predstavljamo vizualizirane postopke seštevanja in odštevanja.  

 

 
Slika 5: Primer vizualizacije seštevanja do 20  (9 + 8 = 17) 

Vir: Lasten 
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Učenec torej nastavi k razdelilniku 5 enot zgoraj in 4 posamezne 

enote spodaj. To je število 9. Nato mora 8 prišteti. Ker lahko enico 

doda le eno, se pomakne na stolpiček desno, ki ponazarja desetice. 

Tam postavi eno enoto. Nato še doda 7; torej 5 enot zgoraj in še 2 

enoti spodaj. Tako dobi število 17. 

 

 
Slika 6: Primer vizualizacije odštevanja do 20 (12 – 8 = 4) 

Vir: Lasten 

 

Učenec nastavi  število 12.  1 enoto spodaj, ki ponazarja desetico in 

pri naslednjem stolpiču, ki ponazarja enice nastavi spet 2 enoti 

spodaj k razdelilniku. Nato mora odšteti 8. To naredi tako, da od 

desetice odvzame (10 = 8 – 2), doda 2 in še 2. Tako dobi število 4. 

 

 
Slika 7: Primer seštevanja in odštevanja do 20 z abakusom Soroban 

Vir: Lasten 

 

Ugotavljamo, da pri  otrocih s primanjkljaji na področju matematike 

z začetnim uvajanjem abakusa Soroban lahko zelo dobro razvijamo 

občutek za števila tam, kjer imajo v bistvu primanjkljaje. Razvijajo 

sposobnost prepoznavanja in pomena števil, ocenjujejo in začnejo 
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uporabljati števila kot količine. Kar se tiče avtomatizacije, kot druge 

opisane težave, kot jo Kavklerjeva (2008, str. 26–27) navaja za 

tovrstne učence, lahko potrdimo, da z njim razvijamo  obvladovanje 

aritmetičnih dejstev. Hitrost in točnost, kot naslednja težava pri 

učencih, se razvijata z vajo in pogostejšo uporabo, razvijajo tudi 

točnost matematičnega rezoniranja, saj morajo logično sklepati še 

preden se lotijo računanja.  Kar se tiče otrok s specifično diskalkulijo, 

ki imajo težave pri razumevanju preprostih številskih konceptov in 

pomanjkljiv občutek za števila, saj računajo precej mehansko, lahko 

potrdimo, da abakus Soroban spodbuja predstavljivost in manj sloni 

na mehanskem preštevanju kot na primer stotični kvadrat. 

Pomanjkljivost in težava, s katero se učenci z diskalkulijo srečujejo, je 

to, da pogosteje delajo napake zaradi težav s priklicem. Ugotavljamo, 

da ob računanju zelo dobro razvijajo pozornost in koncentracijo. V 

nadaljevanju predstavljamo še druge metodično-didaktične pristope 

seštevanja in odštevanja, ki jih pri pouku uporabljamo. 

 

 
Slika 8: Primer seštevanja do 20 z link kockami, stotičnim kvadratom, številsko 

vrsto in dvajseterčkom  

Vir: Lasten 

 

Kar se tiče drugih primerjalnih metod pri računanju v obsegu do 20, 

smo uporabili link kocke, številsko vrsto, dvajseterček in stotični 

kvadrat. Link kocke so vsestransko orodje za vse ravni učenja, vendar 

jih večinoma uporabljamo pri številskem obsegu do 100 ali celo manj. 

Kocke (Car, 2017) učenci uporabljajo pri različnih matematičnih 

vsebinah. Na eni strani imajo luknjico, na drugi pa čepel, tako da jih 

lahko med seboj združujejo v različne oblike in v vse smeri. So 

različnih barv in enako velike. 
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Slika 9: Primer odštevanja do 20 z link kockami, številsko vrsto in dvajseterčkom 

Vir: Lasten 

 

Ponazoritev s številsko vrsto s krogci je primerna za obseg števil do 

20. Razvija dobro predstavljivost v številski vrsti, vendar ne omogoča 

nadgradnje kot Soroban. Pri ponazoritvi na »dvajseterčku« ima 

učenec označeno desetico, kar mu pomaga predvsem pri računanju 

s prehodi. Takšen način računanja je prav tako primeren za števila do 

20. Že v večjem obsegu do 100 se pri učencih s specifičnimi težavami 

na področju matematike pojavljajo težave. V obsegu več kot 100 pa 

sploh ni primeren. Stotični kvadrat, kot najpogosteje uporabljena 

metoda, služi kot pomoč pri računanju in predstavljanju števil do 100. 

Je dober pripomoček za učenje orientacije v številski vrsti in 

zaporedij. Njegova pomanjkljivost  pa je ta, da ne razvija miselnih 

procesov, saj zgolj mehansko prišteva ali odšteva. 

 

V nadaljevanju predstavljamo še računanje na abakusu Soroban v 

obsegu do 100. 

 

 
Slika 10: Primer vizualizacije seštevanja do 100 (22 + 62 = 84) 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 11: Primer vizualizacije odštevanja do 100 (43 - 21 = 22) 

Vir: Lasten 

 

Tako pri seštevanju kot pri odštevanju števil do 100, 1000, 10000 ali 

več ostaja pri abakusu Soroban sistem enak in učenci ga dokaj hitro 

usvojijo. Sposobni so računati s prehodi tudi pri večmestnih številih. 

Pomembno je, da vemo, na katerem mestu so enice, desetice, 

stotice, tisočice … 
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Slika 12: Primer seštevanja in odštevanja do 100 z abakusom Soroban 

Vir: Lasten 

 

Pri aplikaciji abakusa Soroban v praktično poučevanje ugotavljamo, 

da je pomembna zgodnja faza učenja, se pravi, da učenec prvo mora 

poznavati osnove računanja. Učenci iz druge triade, ki jim je bil 

Soroban tudi predstavljen in s katerim smo določeno časovno 

obdobje vadili, ga težje usvojijo. Primanjkljaji, s katerimi se soočajo, 

še jim to posebej otežujejo. Ugotovili smo, da so že druge, predvsem 

strategije mehanskega preštevanja tako zelo usidrane, da je težko 

zagotavljati usvajanje aritmetičnih dejstev z novim načinom 

računanja.  

 

Kje torej vidimo prednosti uporabe abakusa? Prednosti vidimo 

predvsem pri uvajanju v zgodnji fazi spoznavanja števil in 

aritmetičnih dejstev, saj njegova uporaba dokazano vpliva na razvoj 

kognitivnih potencialov, ki se nakazujejo že v zgodnji fazi otroštva. Pri 

uporabi se tako razvija tudi analitično razmišljanje, dober spomin in 

močna osredotočenost. Otroci, ki obvladajo računalništvo z 

abakusom, imajo večje možnosti za optimalen razvoj svojih 

sposobnosti, intelekta in čustvene inteligence. Kadar pa kot v našem 

primeru govorimo o otrocih s primanjkljaji na področju matematike, 

je razvoj vseh pozitivnih navedb še kako pomemben.  Japonski 

abakus Soroban (Japan Society, 2021) je vizualno in otipljivo orodje, 

ki učencem omogoča, da vidijo in manipulirajo s fizično predstavitvijo 

abstraktnih števil. Tomec (2021) še navaja, da tudi najpreprostejša 

oblika abakusa lahko popolnoma nadomesti uporabo barvic, kock ali 

večbarvnih palic pri učenju seštevanja in odštevanja v nižjih razredih 

osnovne šole.  Le začeti je treba dovolj zgodaj. 

 

ZAKLJUČEK 

Pri aplikaciji japonskega abakusa Soroban pri učencih s specifičnimi 

učnimi težavami na področju matematike ugotavljamo, da je to 

proces, ki potrebuje več časa. Če se odločimo za to metodo, jo je 

smiselno uvesti že v prvem razredu, ko učenec spoznava števila in 

aritmetična dejstva. Učenci kar hitro usvojijo predstavljivost, 

predvsem mlajši. Pri učencih, ki imajo težave na področju pozornosti 

in koncentracije, smo zaznali omejitve, saj jih tovrstno računanje 

zmede, predvsem pri večjih številih. Za razliko od kalkulatorjev in 

računalnikov ter drugih mehanskih pripomočkov, ki so stalna praksa 

pri poučevanju pri nas, abakus razvija računske sposobnosti in lahko 

igra pomembno vlogo pri razumevanju aritmetike. Razvija miselno 

koncentracijo in sposobnosti fokusiranja na določeno nalogo. Prav 
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tako ugotavljamo, da deluje kot zelo dobro motivacijsko sredstvo. 

Abakus torej da, vendar mora biti vpeljan pravočasno. 
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Bosih nog naokrog 
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Povzetek: Bosonoga hoja in bosonoga obutev postajata v svetu in 

tudi pri nas vse bolj prepoznani. Ozaveščanje se širi največ med 

uporabniki raznih spletnih platform (Facebook in svetovni splet), kjer 

si uporabniki izmenjujejo izkušnje in si pomagajo z znanjem, ki so ga 

pridobili s pomočjo lastnega raziskovanja. Zelo pomembno je 

dejstvo, da se krepi tudi znanje na ravneh predšolske vzgoje, ki 

vključuje elemente zdravega načina življenja v pedagoški učni proces. 

Strokovni delavci čedalje bolje razumejo pomen bosonoge hoje. 

Izvajanje preproste  dnevne dejavnosti pogosteje vključujemo v učni 

proces.  

 

Ključne besede: bosonoga hoja, bosonoga obutev, telesni razvoj, 

čutna pot, povezovanje z naravo. 

 

Abstract: Barefoot walking and barefoot footwear are becoming 

more and more recognized in the world and in our country as well. 

Awareness is spreading mostly among users of various online 

platforms (Facebook and the World Wide Web), where users share 

experiences and help each other with the knowledge they have 

gained through their own research. It is very important that 

knowledge is also strengthened at the levels of pre-school education, 

which includes elements of a healthy lifestyle in the pedagogical 

learning process. Professionals are increasingly understanding the 

importance of barefoot walking. Performing a simple daily activity is 

more often included in the learning process.  

 

Key words: barefoot walking, barefoot shoes, physical development, 

sensory pathway, connection with nature. 
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UVOD 

Živimo v času, ko postaja stik z naravo vse bolj pomemben. Velik 

poudarek dajemo zdravemu načinu življenja, prehranjevanja, 

gibanja.  Znanje, ki nam ga ponuja splet, po veliki meri srkamo vase 

in zagotavljamo sebi in našim potomcev čim bolj zdrav način življenja. 

Rojstvo otroka je lahko korenita prelomnica v življenju, v smislu, da 

se nam skrb zase in predvsem svoje potomce zelo okrepi. Otroku 

želimo omogočiti zdrav način življenja. Vse več strokovnjakov 

poudarja, da je zdrava hoja zelo pomembna. Zdravo telo se začne pri 

zdravih stopalih. Zdrav razvoj stopal in pravilna drža sta dva ključna 

dejavnika, ko govorimo o bosonogi hoji. Ker smo večino časa obuti v 

obutev, je ravno zaradi potrebe čutenja tal in pravilnega razvoja 

telesa prišlo do razvoja bosonoge obutve (barefoot). Otroci svet 

spoznavajo s čutili. Eden glavnih načinov je preko dotika podlage. 

Pomembno je, da se jim omogoči raziskovanje v njihovih zmožnostih. 

Bosonoga obutev jim vse to omogoča. Ko začnemo spoznavati 

bosonogi svet, ugotovimo, da je potrebno osvojiti kar nekaj novega 

znanja, da popolnoma razumemo pomen. Bosonoga obutev ima 

osnovni namen enak kot navadna obutev. Ščiti noge pred mrazom, 

nevarno podlago, umazanijo, ostrim predmetom, pikom žuželk, 

poškodbami. Predvsem so čevlji velik del modne industrije, ki 

pripomore k večji potrebi kot dejanski porabi. Tudi v bosonogem 

svetu je zelo podobno, vendar pa je vzrok raznolike ponudbe 

bosonoge obutve posledica različnih stopal in namena uporabe. S 

pestro ponudbo se približajo vsem porabnikom in njihovim željam. 

Koerth Baker Maggie (2008) pravi: »Znano je, da se je človek začel 

obuvati že pred približno 40.000 leti. Najstarejši ohranjeni čevlji naj 

bi bili stari 10.000 let. Raziskovanje antropologov nam priča, da se je 

človek že zelo zgodaj začel obuvati, ker je zaradi specifičnih 

sprememb, ki so posledica drugačnega načina hoje, prišlo do 

preoblikovanje telesa in načina drže. Čevlji vplivajo na obliko stopal 

in funkcijo mišic. Prvi čevlji so bili popolnoma drugačni kot so v dan 

današnjem svetu. Tudi njihov namen je bil predvsem zaščita stopal. 

So pa vseeno vplivali na telesno zgradbo in nadaljnji razvoj.« Ker se 

miselnost in vključevanje staršev v pedagoški proces zelo krepi, smo 

na drugi strani tudi strokovni delavci primorani stopiti v korak s 

časom in se okrepiti z znanjem, ki je tudi za nas zelo dobrodošlo. 

Zastarele smernice je potrebno črtati iz našega vsakdanja in staršem 

podati pravilne informacije. Nenazadnje smo vzgojitelji v vrtcu prvi 

pravi stik v sistemu, s potrebnim sodelovanjem na dolgi rok in smo 

vredni zaupanja, kaj vse je dobro za otroka. Otroci so v vrtcu glavnino 

svojega aktivnega časa in zato je zdravi razvoj stopal, ki so temelj 

našega telesa, zelo pomemben.  

 

Kakšni so načini, ki krepijo mišice stopal in spodbujajo naraven 

telesni razvoj? 

Priporoča se izvajanje krepilnih vaj za globoke intrinzične mišice. K 

spodbujanju pravilnega razvoja stopala pripomorejo tudi razne čutne 

poti, ki se jih v nekaterih vrtcih že uspešno poslužujejo. S stopali 

krepimo tudi naša čutila, ker s pomočjo različnih oblik in struktur na 



34 
 

čutni poti našemu telesu sproži različne signale in občutenja. Najbolj 

naravno povezovanje z naravnimi elementi pa je zagotovo na 

bosonogem sprehodu, ki ga izvajamo v toplih mesecih. V hladnejših 

dneh lahko krepljenje mišic izvajamo v notranjosti z raznimi 

pripomočki.  

   

 
Slika 1: Primer čutne poti na 

prostem    

Vir: 

https://www.pinterest.com/pin/4

06661041362096803 

 

Slika 2: Primer senzoričnih sestavljank 

za vadbo v notranjosti 

Vir: https://muffik.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senzorične bosonoge dejavnosti v vrtcu 

Čutno zavedanja z bosonogo hojo smo raziskovala tudi v vrtcu. V 

poletnih toplih mesecih smo otroke spodbudili, da so si za začetek 

samo sezuli nogavice in se prosto gibali po prostoru. Prvi občutki so 

bili zelo različni. Nekaterim ni predstavljala bosonoga igra v domači 

igralnici nobenih negativnih občutenj. So se pa našli otroci, ki so se 

počutili neprijetno in so skoraj obstali na mestu. Naše bosonogo 

popotovanje smo nadgrajevali na dnevni bazi. Izvedli smo tudi prvi 

kratki sprehod do našega zunanjega vrtčevskega igrišča. Najbolj 

zanimiv je bil prehod iz notranjih prostorov v zunanje okolje. 

Otrokom je bila hoja po betonskih stopnicah sila neugodna. 

Predvsem so jih motili majhni kamenčki. Trije otroci so to pot 

premagali popolnoma brez ustavljanja. Vsa ta opazovanja lahko 

podajo zaključke, da se vseeno nekaj otrok v domačem okolju gibajo 

bosi, kar je zelo spodbudno. Iz dneva v dan smo našo bosonogo hojo 

nadgrajevali. Igro v peskovniku smo na dnevni bazi omogočali zgolj z 

bosimi nogami. Večina otrok je sodelovala. Po dveh mesecih se je 

razmerje otrok, ki tega niso želeli, spremenili. To pomeni, da so sredi 

poletja bili samo trije otroci, ki se niso želeli sezuti. Naš projekt 

»Bosonogih nog naokrog« smo nadgrajevali tudi z bosonogo hojo v 

gozdičku in na travniku. Počasi nam tudi drobno kamenje ni več 

povzročalo težav. V tej fazi je zelo pomembno povezovanje s tlemi, 

ozemljitev oz. grounding, kjer se lahko elektro-magnetsko povežemo 

z zemljo. To vpliva na vnetne procese v telesu, kar pripomore k večji 

odpornosti otrok. V mrzlih mesecih smo v oddelku izvajali bosonoge 
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aktivnosti z izdelavo različnih čutnih poti, kjer smo z nogami in na 

koncu z rokami spoznavali različne materiale. Otroci so zelo radi 

sodelovali in podajali svoja občutenja. Največ odgovorov je bilo v 

smislu, to mi je všeč.  Zanimivo je bilo, da je večina otrok prijetna 

občutenja opisala za senzorično škatlo, ki je vsebovala mehke 

predmete. Peščica otrok je na trdih predmetih (lego kocke) obstala 

dlje časa. Opaziti je bilo, kot da jim gibanje/masaža stopal celo godi. 

Moj cilj je bil, da se otroci razločijo različne površine s stopali in 

opišejo svoja občutenja, da se začnejo gibati na čim bolj naraven 

način in da jim bosonoga hoja ne predstavlja neprijetnih občutkov.  

 

 
Slika 3: Notranja čutna pot izdelana iz različnih materialov 

Vir: Lasten 

 

Izvedba dejavnosti na tleh 

V vrtcu je zelo pomembno sedenje na tleh. Če je mogoče, se del 

dejavnosti prenese na izvajanje na tla. To je del naravne oblike oz. 

»natural movement«. Pri pravilnem sedenju igrajo kolki in močan 

trebušni center ključno vlogo pri naravnem razvoju. Razvoj stopal je 

le vrh ledene gore. Kaj je nepravilno sedenje? »W sedenje oz. žabje 

sedenje. V tem položaju so otrokova kolena obrnjena navznoter, 

stopala pa navzven ob boku (oblika črke W). Pojavila se je množica 

člankov, ki so zapovedovali, da je otroka v tem položaju treba 

nemudoma popraviti, saj naj bi W sedenje škodilo njegovemu 

kasnejšemu razvoju.« (Družina EnaA) 

 

Slika 4: Dejavnost v krogu 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 5: Žabje sedenje 

Vir: Družina EnaA 

 

Kaj so to bosonogi čevlji in kaj je njihov namen? 

Bosonogi čevlji imajo nekaj osnovnih kriterijev, ki jih opredeljujejo. 

Njihov izgled je povsem normalen. Stopalom pa omogočajo zdrav 
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razvoj in dovolj prostora za gibanje. Z njimi se gibljemo na način, kot 

da bi bili bosi. 

 

Širok prstni del 

Ko jih primerjamo z navadnimi čevlji, je najbolj opazen predel za 

prste, ki je v primerjavi z normalnimi čevlji širši in posnema obliko 

stopala. Širok  prstni del omogoča prstom dovolj prostora v čevlju. 

Čevelj ne sme nikjer pritiskati na naša stopala. Ko pravilno stopimo, 

se nam ob hoji prsti vedno razprejo. Če prsti nimajo prostora za 

pravilno gibanje, povzroči pritisk in teža telesa, da v prstnem delu 

prihaja tekom življenja do različnih preoblikovanj stopala. V navadnih 

čevljih se sčasoma stopala oblikujejo po obliki samega čevlja. Več 

anomalij je opaziti pri ženskah, ker so zaradi načina življenja obute v 

čevlje z večjo višino pete in ozkim prstnim delom. Ker deluje ozek 

čevelj na dolgi rok na naše stopalo kot nek oklep, prihaja do različnih 

težav. Ena izmed bolj poznanih je Hallux valgus. Večina uporabnikov 

je še vedno prepričana, da je Hallux deden. Vendar pa v večini 

primerov temu ni tako. »Na Hallux valgus predvsem vpliva 

neprimerna obutev in nepravilna hoja.« (Fisher Petra, Movement) 

 

 
Slika 6: Primerjava zdravega in deformiranega stopala na zgornji sliki in spodaj 

pod njo bosonoga obutev in navadna obutev 

Vir: Lasten 

 

Raven podplat brez povišane pete 

Za pravilen telesni razvoj je zelo pomemben raven podplat. Na tržišču 

je ogromno obutve, kjer so podplati zelo odebeljeni. V nivoju pete 

imajo petni del v drugi višini, prstni del pa privzdignjen navzgor. To 

telo potisne v nepravilni položaj. Telesna drža se nam zaradi tega 

povsem spremeni. Vpliv na hrbtenico in kolena je zelo intenziven. Z 

leti prihaja do različnih zdravstvenih težav in tegob. Zaradi povišane 

pete v čevlju smo primorani poiskati položaj telesu, ki nam glavo 

zravna. Istočasno pa nam potisne kolena naprej in medenični del v 

rahel zasuk. Posledično prihaja do novih tenzij v telesu in nam v 

odrasli dobi povzroča lahko razne bolečine. Povišana peta je še 

posebej zaskrbljujoča pri otrocih. Otroci imajo majhno stopalo.  To 

pomeni, da otroški običajen čevelj s povišano peto povzroči večji 
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naklon telesa. Pri odraslih je to razmerje naklona blažje. Skoraj vsi 

otroški čevlji imajo povišano peto.  O tem zelo nazorno piše Katy 

Bowman, v knjigi Whole Body Barefoot (2015). 

 

 
Slika 7: položaj telesa zaradi deformacij in 

napačnih obremenitev 

Vir: Bowman, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 8: Prva slika, kjer je zelena oznaka, prikazuje pravilen telesni položaj. Ostale 

tri slike prikažejo nepravilno držo in položaj telesa, ki nastane zaradi povišane 

pete in debelega podplata. 

Vir: https://www.pinterest.com/pin/56154326594149157/ 

 

Tanek in gibljiv podplat 

Da čutimo tla pod nogami, moramo imeti tanek in prožen podplat. 

Podplat se mora zviti v vse strani. Debelina podplata je pri bosonogih 

čevljih nekje med 2 in 6 mm. V poletnih mesecih je podplat tanjši. 

Debelino podplata z izbiro prave obutve prilagodimo glede na 

aktivnosti in način uporabe. Pri zimskih čevljih je lahko tudi do 1 cm 

debelina podplata. Razlika v izbiri debeline podplata je lahko tudi 

glede na potrebe uporabnika. Včasih je pri starejših ljudeh vseeno 

lažje zagotoviti prijetno počutje tudi z malo debelejšim podplatom 

(do 1 cm), ker je tekom življenja vseeno prišlo do več zakoreninjenih 

telesnih sprememb in vzorca hoje. Vseeno se mora uporabnik v 

bosonogih čevljih počutiti prijetno. Zakaj je poudarek na to, da je 

podplat tanek? Ker zaradi tega lahko mišice stopala ves čas delujejo 

in se krepijo. Stopala pa se razvijajo v naravni položaj, ker nimajo 
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nobenih omejitev. Včasih prihaja do pomislekov, da bo otroke ali nas 

odrasle zeblo v bosonogih čevljih. To prepričanje je napačno. Ker so 

podplati tanki in mehki, zagotavljajo stopalom čutenje podlage in ves 

čas delovanja mišic. Stopala in prsti so prekrvavljeni in ves čas v 

gibanju. Zaradi tega nas niti pozimi ne zebe. Pri otrocih, ki so že od 

samega začetka v bosonogih čevljih, jim zelo tanek in mehak podplat 

zelo ustreza. Način hoje ostane naraven in se ne preoblikuje, kot je 

to običajno pri ljudeh, ki nosijo močno oblazinjene čevlje in pride do 

»nabijanja na peto«. Prsti ob hoji opravljajo svojo funkcijo. S pravilno 

hojo ni nobenega pritiska na kolena, hrbtenico in medenico. Ko 

začnemo z bosonogimi čevlji že v odrasli dobi, se moramo pravilnega 

načina hoje dejansko naučiti. Priporočljivo je stopnjevanje uporabe 

bosonoge obutve. To pomeni, da ne naredimo prehoda iz danes na 

jutri. Tudi vse drastične spremembe, ki vključujejo šport, naj bodo 

postopoma. Odsvetovan je predvsem tek. Tek z bosonogo obutvijo 

naj bo v končni fazi, ko je bosonoga obutev že vaš način življenja. 

Bosonoga hoja je najbolj prvinska in pride sama od sebe. Bosonogi 

čevlji pa nam jo omogočajo. Kot pravimo, ni slabega vremena, je 

samo slaba oprema. 

 

Čevelj mora biti fiksiran na nogo 

Ko opazujemo obutev na odraslih in otrocih, vidimo, da je pravilna 

fiksacija čevlja redkost. Način, kako bomo pravilno namestili čevelj, 

prihaja že iz primarne družine. Lahko se te navade kasneje 

preoblikujejo, vendar pa smo se določenih vzorcev že naučili v 

zgodnjem otroštvu. Zelo je pomembno, da se čevelj v predelu gležnja 

pravilno zaveže. Zavezovanje poteka od spodaj navzgor. Tudi, ko ima 

čevelj ježke, se morajo le-ti zategniti v tej meri, da je čevelj fiksiran 

na nogo tako, da ob strani ni nobenega prostora. Pravilna fiksacija 

nam omogoča, da se peta ob hoji ne dviga in ne prihaja do raznih 

poškodb (zvin ...). Prevečkrat so čevelj samo modni dodatek, ko jih 

uporabniki nosijo na odvezan oz. razrahljan način. Med bosonoge 

čevlje prav tako ne sodijo razni natikači ali copati, ki niso ustrezno 

fiksirani okoli gležnja. Zakaj? Ob hoji s tako obutvijo spredaj skupaj 

stiskamo in krčimo prste, da čevelj obdržimo na nogi. To pomeni, da 

prste zopet potisnemo v nepravilen položaj. Ob tem obremenimo 

napačne mišice in lahko prihaja do bolečin v predelu tetive. 

 

Čevlji so lahki, nimajo opetnika in debelih anatomskih vložkov 

»Minimalna teža čevlja: zaradi težkih čevljev je naše gibanje 

nenaravno, celo patološko. To je še posebno opazno pri otrocih, ki 

nosijo težke konvencionalne čevlje, zaradi česar ne morejo razviti 

gibke hoje, kaj šele spretnega teka« (Bačac Nadja, ZaZdravjenet, 

2021). Poudarek je na skrbno izbranih materialih in novih 

tehnologijah. Največjo težo dajejo podplati, zato je pri bosonogih 

čevljih zelo pomembno, da so le-ti čim lažji. Proizvajalci dajejo tudi 

zelo velik pomen raznim trajnostnim materialom, ki so za uporabnike 

bosonoge obutve zelo pomembni. Ponudba je tako razširjena, da se 

čevlji delijo na »veganske« materiale in naravne materiale. Ogromno 

materialov je tudi recikliranih, kar pripomore k trajnostni 
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naravnanosti in ekološki ozaveščenosti. Bosonogi čevlji so lahko brez 

opetnika, kar omogoča stopalom, da se samostojno razvijajo in 

delajo mišice, namesto, da jih razni trdi materiali potiskajo v nek 

umetno pripravljen položaj. Ko opore ni, noga sama v takem 

položaju, kjer niso razvite mišice, ne stoji samostojno (zvrnjeni gležnji 

in ploska stopala). V kolikor je opetnik, je le-ta mehak, da ne ovira 

gibanja gležnja. Bosonogi čevlji imajo tanke vložke, ki so oblikovani 

tako, da je širok del tudi za prste. Pomembno je, da so povsem ravni, 

da nimajo nobene odebelitve ob strani. Včasih so ortopedi svetovali 

vložke, ki podpirajo stopalni lok (zaradi ploskega stopala). Zdaj vemo, 

da umetno dvignjen položaj stopalnega loka ne pripomore k 

samodejnemu razvoju mišic. Bosonoga hoja in bosonoga obutev 

spodbujata naraven razvoj stopala. Kljub vsem lastnostim, ki jih 

bosonogi čevlji imajo, pa je za pravilen razvoj stopal priporočljivo 

izvajati posebne vaje za krepitev mišic stopal. Zelo pomembno je 

tudi, da imamo okrepljen trebušni center in pravilen položaj kolkov, 

kar nam omogoča stabilizacijo celotnega telesa. 

 

Spoznavanje lastnega stopala je ključ do pravilne izbire primerne 

obutve 

Potrebno je narediti obris stopala in pravilno izmeriti širino in 

dolžino. 

 
Slika 9: Pravilen obris stopala in izmerjena dolžina ter širina 

Vir: Barefoot Hedvika 

 

Ko imamo obris, si pomagamo s pomočjo različnih slik tipov stopal, 

da lahko prepoznamo svojega. Na podlagi izbranega tipa nato 

poiščemo znamke, ki izdelujejo obutev za točno določene tipe stopal. 

Katja Vogrinec, Bosenogice (2019), ko opisuje in nazorno prikaže na 

spodnji fotografiji: Za oblike stopal ni uradnega poimenovanja. 

Morda ste že slišali za grški, egipčanski, rimski itd. tip stopala. 

Nekaterim se zdijo ta imena nekoliko arhaična, ker pa s 

poimenovanjem ne nakazujejo dejanske oblike stopala, si jih je tudi 

težje zapomniti. Na spodnji fotografiji si lahko ogledate 

najpogostejše oblike stopal.   
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Slika 10: Oblike stopal (1: ozko stopalo/egipčanski tip, 2: blag naklon,3: kvadratno 

stopalo, 4: stopalo s hribčkom/grški tip, 5: plato 2, 6: plato 3) 

Vir: Vogrinec, Bosenogice 

 

Ključno izbiro o pravi znamki obutve pa nam poda širina stopala, ker 

je le-ta merodajna pri izbiri prave obutve. Zato nikoli ne izbiramo 

obutve na podlagi številke, ki jo nosimo. V bosonogi ponudbi obutve 

imamo specificirane tabele velikosti (meritev dolžine in širine) 

vsakega proizvajalca. Zraven pa so po večini podane notranje dolžine, 

ki se jih pridobi z merjenjem z merilcem PLUS12. Ko se odločamo o 

bosonogi obutvi, moramo upoštevati ključno dejstvo, da na 

izmerjeno dolžino noge prištejemo 10–17 mm dodatnega prostora, 

ki je upoštevan pri sami izbiri. To pomeni v konkretnem primeru, če 

imamo dolžino noge recimo 25 cm, prištejemo cca. 12 mm. Takrat 

imamo v čevlju dovolj prostora za gibanje prstov, ki se ob pravilni hoji 

razprejo in se pomaknejo malenkost naprej. Zakaj imamo napisano 

10–17 mm? Ker se upošteva dodaten prostor glede na uporabnika. V 

konkretnem primeru to pomeni, da se manj (cca. 10 mm) prostora 

upošteva pri otrocih, ki so ravno začeli hoditi. Pri otrocih, ki so že zelo 

suvereni pri hoji in aktivnostih, se lahko upošteva tudi več dodanega 

prostora (cca. 17 mm), v kolikor se ob hoji ne spotikajo. Odrasli pa 

naj glede na lastno izkušnjo izberejo sami, pri koliko dodatnega 

prostora se sami najbolje počutijo. Pri spoznavanju stopala je tudi 

zelo pomemben volumen stopala. Ločimo na stopala brez volumna, 

normalna in volumensko polna stopala. To igra tudi zelo pomembno 

nalogo pri izbiri prave obutve, ker se mora čevelj pravilno prilegati in 

fiksirati na stopalo. Poudarek pri spoznavanju stopala je tudi glede na 

višino narta. Tudi različne proizvajalce že opredeljujemo glede na to, 

če je njihova znamka primerna za določen tip narta. Če na kratko 

povzamemo, moramo upoštevati vse ključne dejavnike, ki nam 

pravilno opredelijo naše stopalo. Le na ta način bomo primerno 

izbrali pravo bosonogo obutev.  

 

Lastna izkušnja 

Najlažje se poistovetimo s položajem otrok, če smo sami uporabniki 

in zagovorniki bosonoge hoje in bosonoge obutve. Spodbude 

otrokom pridejo iz srca. Naši možgani pa lahko s pomočjo domišljije 

pripomorejo pri nadgrajevanju učnega procesa in uporabe 

novodobnih praks, ki so drugače zelo enostavne in po eni strani 

prvinske in izhajajo že iz prazgodovine. Človeško stopalo je 

sestavljeno iz 26 kosti, 33 sklepov in več kot 100 mišic, ligamentov in 

tetiv, kar predstavlja kar 25 % kosti in mišic celotnega telesa (Malis 

Alja, 2020).  

 

Za samo postavitev našega telesa je med drugim zaslužna tudi 

dednost. Kot primer lahko navedem, da se recimo podedujejo 
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hiperlaksni sklepi in razrahljane vezi. Za zdrav razvoj od malih nog 

naprej je zelo pomembna bosonoga hoja. Ko se bolje zavedamo 

lastnega telesa, hitreje okrepimo tudi sfere, kjer je primanjkljaj. Zato 

v današnjem času tudi ortopedi svetujejo bosonogo obutev skoraj za 

vse otroke. Obstaja pa vseeno manjši delež otrok, ki zaradi anomalij, 

bosonogih čevljev ne smejo uporabljati. Znano je, da so na začetku 

skoraj vsa otroška stopala ploska. Vsaj do drugega leta starosti 

stopalni lok še ni oblikovan. Razvije se nekje do 6 leta starosti. Če 

otroka obuvamo v trde čevlje, se stopalni lok tudi v kasnejši dobi ne 

oblikuje in ostane stopalo plosko. Včasih je veljajo, da so otroke s 

takimi stopali obuvali v trde čevlje in opetnike. Priporočili so jim vaje. 

Tudi sama sem bila ta otrok. Težave sem imela praktično celo 

življenje, dokler nisem postala izključna uporabnica bosonoge hoje in 

obutve. Od nekdaj sem imela težave z zvračanjem gležnja in ploskih 

stopal. Hoja navzdol po hribu je bila zelo naporna. Zaradi 

preobremenitve in oslabljenih mišic v stopalu, mi je noga »klecala«. 

Ker sem večino časa nosila čevlje z debelim podplatom in povišano 

peto, se mi mišice v stopalih in vezi v gležnju niso nikoli okrepili v tej 

meri, da bi predstavljali trdno oporo lastnemu telesu.  K sreči je bilo 

moje stopalo ozko, kar je vsaj samodejno zaščitilo moje prste in se v 

tem času še niso preoblikovali v obliko obutve z ozko konico. Druga 

zelo pomembna težava so bile bolečine v predelu križa (hernija). 

Zaradi načina dela (vzgojiteljica v vrtcu) sem izpostavljena večjim 

obremenitvam in položaju telesa, ki je prilagojen glede na potrebe 

otrok. Bolečine v križu so postale stalnica. Odkar sem izključna 

uporabnica bosonoge obutve in bosonoge hoje in odkar krepim 

mišični center v predelu trebuha, so moje bolečine v predelu križa 

izginile. Seveda sem bosonogi način življenja prenesla tudi na svoje 

potomce. Najmlajša člana družine sta bosonoga od prvih korakov. 

Kakšno razliko opažam? Otroka dnevno krepita stabilizacijo telesa, 

pridobivata na imunosti., sta spretna pri premagovanju ovir in v 

poletnih mesecih jima bosa hoja po naravnem terenu ne predstavlja 

nobenih ovir.  

 

 
Slika 11: Prikaz hiperlaksnih gležnjev, mehkih vezi in ploskega stopala (leva stran) 

in izboljšava oz. korekcija po enem letu uporabe bosonoge obutve (desna stran). 

Vir: Lasten (2020) 

 

ZAKLJUČEK 

Čeprav je na voljo za raziskovanje ogromno informacij, da si 

omogočimo zdrav način življenja od glave do pet, je vseeno v naši 
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populaciji le peščica bosonogih uporabnikov. Opažam, da se tudi že 

v vrtčevskem prostoru to okolje krepi. Čedalje več je najmlajših 

uporabnikov bosonoge obutve. Bosonogi način hoje in dejavnosti 

povezane z njim nam tudi omogoča izbiro novih načinov 

pedagoškega procesa in predstavlja nadgradnjo našega dela ter 

povezovanja s preprostimi razvojnimi spodbudami. Ključno dejstvo 

bosonoge obutve je tudi to, da lahko bosonogo obutev nosi več 

uporabnikov, ki imajo enak tip stopala. Včasih je veljalo, da se čevelj 

oblikuje po nogi in povzame vzorec hoje bodočega uporabnika. Zato 

je priporočljivo obutev vedno kupiti novo, seveda, če nam razmere 

to dopuščajo. To pri normalnih čevljih še vedno drži. Za bosonogo 

obutev pa lahko trdimo, da jo lahko ponosi še kakšen drug uporabnik, 

če le ni ta poškodovana ali kako drugače deformirana. To pa zato, ker 

zaradi debelo oblazinjenih materialov in podplatov ne pride do 

prilagajanja na določeno stopalo. Ker je primerna obutev tudi dovolj 

široka v prstnem delu, ne pride do deformacij in posledično do 

spremenjene oblike obutve. Kar pa nas najbolj veseli, so bosonogi 

čevlji velikokrat narejeni iz recikliranih materialov in se jih da uspešno 

prodati vsaj za polovico prodajne cene. Navsezadnje, zaradi 

premišljenega nakupovanja  precej pripomoremo z nadaljnjo 

uporabo k manjši potrošnji. 
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Pomagaj mi! Kako naj napišem? 
Težave in učne strategije pisanja pri učencih z zmerno in 

težjo govorno-jezikovno motnjo 

 

mag. DIANA HORVAT, prof. razr. pouka 

Center za sluh in govor Maribor 

 

Povzetek: V prispevku je predstavljeno delo z učenci, ki imajo zmerno 

do težjo govorno-jezikovno motnjo. Ti učenci imajo izrazite težave pri 

verbalnem in predvsem pri pisnem izražanju. Njihov napredek je 

počasen in dolgotrajen. V prispevku so predstavljena teoretična 

izhodišča ter klasifikacija otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. V 

članku sledijo metode dela primerov dobre prakse, ki jih uporabljam 

pri pouku slovenščine, konkretneje jezika. Primeri so predstavljeni na 

skupini otrok v starostnem obdobju od 9 do 12 let oziroma od 3. do 

5. razreda osnovne šole. Učenci imajo v večini usvojene glasove, 

vendar imajo težave s samostojnim zapisom krajše povedi. Na 

sistematičen način se jih sprva nauči zapisovanja povedi in nato 

nadgrajuje do zapisovanje krajšega opisa predmeta, osebe, živali … 

 

Ključne besede: govorno-jezikovno motnja, klasifikacija otrok, 

verbalno in pisno izražanje 

 

Abstract: The article presents work with students that have 

moderate to severe speech and language disorders. These students 

have marked difficulties in verbal and especially in written 

expression. Their progress is slow and long-lasting. The paper 

presents theoretical starting points and the classification of children 

with speech and language disorders. The article follows the methods 

of working on examples of good practice that I use in teaching 

Slovene. Examples are presented in a group of children aged 9 to 12 

years or from 3rd to 5th grade of primary school. Pupils have mostly 

learned voices, but have difficulty writing shorter sentences on their 

own. In a systematic way, they are first taught to write sentences and 

then upgraded to writing a short description of an object, person, 

animal … 

 

Key words: speech-language disorder, classification of children, 

verbal and written expression 
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UVOD 

Osebe z govorno-jezikovno motnjo spadajo v kategorijo oseb s 

posebnimi potrebami. Motnja se lahko odraža na različne načine, od 

lažje do težke motnje in zajema področje govora in jezika. Najlažje 

motnje se kažejo kot motnje v artikulaciji, ki pri posameznikovem 

delovanju običajno ne predstavljajo večjih težav v delovanju družbe. 

Težave se začnejo pojavljati, ko ima posameznik težave pri slušnem 

zaznavanju, pri  prepoznavanju znakov ter pri višjih ravneh jezika 

(semantika, sintaksa, pragmatika). Največ težav pri svojem delovanju 

imajo osebe s težjo in težko govorno jezikovno motnjo. Poleg vseh 

predhodno opisanih težav imajo te osebe težave z izražanjem, z 

razumevanjem navodil ali sogovorca. Njihov besedni zaklad je 

skromen, stavčna struktura pa zelo enostavna. Težave imajo s tvorbo 

povedi ter z samostojnim zapisom. V članku sem predstavila, na 

kakšen način v šoli s prilagojenim programom pomagamo učencem 

na poti do samostojnega zapisovanja. Opisane bodo težave ter 

primeri reševanja težav pri učencih v starostnem obdobju od 9 do 12 

let.  

 

Kriteriji za opredelitev učencev z govorno-jezikovno motnjo 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami spadajo v skupino oseb s 

posebnimi potrebami. To pomeni, da za uspešno šolanje potrebujejo 

prilagoditve. V skupino otrok s posebnimi potrebami, poleg otrok z 

govorno-jezikovno motnjo, spadajo tudi: otroci z motnjo v duševnem 

razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, gibalno 

ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami ter otroci z avtističnimi motnjami (Vovk Ornik, 2015). 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo slabšo zmožnost 

usvajanja jezika, razumevanja ter izražanja ali smiselne uporabe 

govora, jezika in komunikacije. Zaradi oviranosti se težje vključijo v 

okolje, opazna so odstopanja v vedenju, težave se pojavijo pri 

usvajanju šolskih znanj. Običajno prihaja do neskladja med 

besednimi in nebesednimi sposobnostmi, slednje so običajno boljše 

(prav tam). Za govorno-jezikovne motnje se pojavljajo na enem ali na 

več področjih jezika: pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, 

artikulacija in fluentnost govora. Glede na to na katerih področjih 

imajo otroci težave, se motnjo uvrsti v kategorijo od lažje do težke 

motnje. V kategorijo govorno-jezikovne motnje ne smemo uvrščati 

gluhih otrok, ki imajo izgubo sluha večjo od 30 dB ter otrok z motnjo 

v duševnem razvoju, če jezikovni primanjkljaj ne zaostaja bolj od 

predvidenega za stopnjo duševne motnje (Vovk Ornik, 2015). 

 

Lažja govorno-jezikovna motnja 

Govorno-jezikovna komunikacija odstopa vsaj na enem od šestih 

področij: semantika, pragmatika, sintaksa, fonologija, artikulacija in 

fluentnost govora. Govor je včasih težje razumljiv, zaradi slabe 

artikulacije, tempa govora ali fluentnosti govora. V šoli učenci 

potrebujejo prilagoditve pri zahtevnejših jezikovnih vsebinah (Vovk 

Ornik, 2015). 
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Zmerna govorno-jezikovna motnja 

Govorno-jezikovna komunikacija pomembno odstopa na več 

področjih: semantika, pragmatika, sintaksa, fonologija, artikulacija in 

fluentnost govora. Razumevanje jezika je zmanjšano na višjih 

jezikovnih ravneh. Govor je težje razumljiv zaradi več motenj, kot so 

nadomeščanje, popačenje in izpuščanje več glasov ali zlogov. Pojavlja 

se neustrezna raba ali izpuščanje besed, besedišče je skromnejše, 

sklanjanje je neustrezno, povedi so krajše. Prav tako je neustrezen 

ritem, tempo in hitrost govora. V šoli potrebujejo otroci sistematično 

pomoč pri usvajanju, utrjevanju in izkazovanju znanja. Težave se 

pojavljajo pri priklicu besed, zapomnitvi novih pojmov, tvorbi povedi, 

besednim redom v povedi, besedno morfologijo in fonologijo. 

Oteženo je usvajanje branja in pisanja kar vpliva na celotno otrokovo 

učno uspešnost (Vovk Ornik, 2015).   

 

Težja govorno-jezikovna motnja 

Otrok se učinkovito sporazumeva le z osebami iz ožje okolice. Slabo 

razume jezik in zato potrebuje prilagojen način podajanja informacij 

ter podporo z vizualnimi pripomočki. Pojavljajo se težave na vseh že 

prej omenjenih področjih. Njegova učna uspešnost je zelo 

zmanjšana. Lahko si pomaga z nadomestno ali dopolnilno 

komunikacijo (Vovk Ornik, 2015). 

 

 

 

Težka govorno-jezikovna motnja 

Otrok ima zelo oteženo komunicira z vrstniki in z odraslimi. Moteni 

so vsi vidiki govora, jezika in komunikacije. Otrok razume le znane 

besede v znanih okoliščinah, ki jo uporabljajo družinski člani. Za 

sprejemanje jezika potrebuje veliko konkretnih pripomočkov in 

izredno poenostavljen govor. Otrok ne govori ali pa je njegov govor 

nerazumljiv. Otrok je vključen v logopedsko pomoč pri učenju 

nadomestne in dopolnilne komunikacije za laže vsakdanje 

funkcioniranje (Vovk Ornik, 2015). 

 

Vzroki za nastanek govorno-jezikovnih motenj 

O razvojni govorno-jezikovni motnji govorimo, ko se ta pojavi v času 

usvajanja jezika, to je do začetka pubertete. Vzrokov za nastanek 

govorno-jezikovnih motenj je več. Ti so lahko: 

– senzorne narave, 

– kot posledica čustvene motnje, 

– posledica težav osrednjega živčevja, 

– zaradi nespodbudnega okolja, 

– zaradi motnje v duševnem razvoju (Ljubešić, 1997a v Čamernik, 

2020). 
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Spodbudno okolje igra zelo veliko vlogo v predšolskem obdobju. 

Otroci, ki doma ne dobivajo močnih spodbud ali so družinski odnosi 

negativni, imajo večje težave pri usvajanju jezika kot njihovi vrstniki, 

ki imajo spodbud na področju jezika veliko. Veliko negativnih 

posledic na govorni razvoj pušča tudi »pootročeni govor« (Eisenson, 

1986, v Čamernik, 2020). Največje negativne posledice na področju 

razvoja govora in jezika imajo zanemarjeni otroci. To so otroci, s 

katerimi se nihče ne ukvarja in so deležni malo pozornosti ter 

pogovorov. Pogoste so tudi motnje pri otrocih iz depriviligiranih 

družin, to so otroci migrantov ali romski otroci (Ljubešić, 1997a v 

Čamernik, 2020). Pri otrocih, ki imajo čustvene in vedenjske težave, 

se pogosto pojavijo tudi težave pri govoru in jeziku, vendar pa te 

običajno niso vzrok za nastanek govorno-jezikovnih motenj. V tem 

primeru govorimo o pridruženih motnjah (Ljubešić, 1997a v 

Čamernik, 2020). Govorno-jezikovne motnje lahko nastanejo kot 

posledica poškodb centralnega živčnega sistema. To se lahko zgodi v 

nosečnosti, med porodom ali po porodu do 10. leta starosti, ko se 

govorno-jezikovni razvoj zaključi. Poškodbe živčnega sistema se 

lahko zgodijo tudi kasneje, ko je jezik že usvojen.  Takrat pride do 

upadanja že usvojenega jezika (Vuletić, 1997, v Čamernik, 2020). 

 

Javna ozaveščenost o GJM v Sloveniji 

Za to, da bodo otroci z govorno-jezikovno motnjo uspešno 

rehabilitirani, je pomembna čimprejšnja logopedska obravnava. 

Začetek te je odvisen od zgodnjega prepoznavanja otrokove težave 

ter diagnostike. V veliki meri lahko k zgodnjemu odkrivanju govorno-

jezikovnih težav prispevamo starši, za to pa je pomembno 

ozaveščanje ljudi o teh motnjah. Ugotovitve raziskave v Sloveniji 

kažejo, da stopnja ozaveščenosti o govorno-jezikovnih motnjah ni 

dobra. Vprašani sicer vedo, da so med nami osebe s temi motnjami 

ter da jim je lahko nudena terapija, vendar kakšne so dejansko 

njihove težave ter kako pogoste so, pa ne. Najbolje so o otrocih z 

govorno-jezikovnimi motnjami ozaveščeni študenti ter odrasli 

srednjih let, ki imajo srednji ali višji socialno-ekonomski status. Osebe 

z nižjim socialno-ekonomskim statusom so sicer seznanjene z GJM, 

vendar so o teh motnjah slišali preko prijateljev ali znancev, ne pa 

preko medijev, dokumentarnih oddaj ali strokovne literature. Za 

uspešno spopadanje z rehabilitacijo otrok z GJM je pomembno 

prizadevanje k ozaveščenosti teh motenj v javnosti (Čamernik, 2020). 

 

Funkcioniranje otrok v šoli 

Otroci s posebnimi potrebami imajo enake potrebe kot njihovi 

vrstniki. Vsi imajo socialne, čustvene potrebe, potrebo po sprejetosti, 

varnosti, druženju z vrstniki in spoznavanju novih stvari. Otrok bo 

svoje potrebe zadovoljil, če ga ne bomo izpostavljali na področjih, 

kjer se bo kazala njegova šibkost, ampak da se bo lahko izkazal na 

svojih močnih področjih (Peklaj, 2008). Otroci s PP so pogosto v 

začetnem izobraževanju označeni kot leni ali površni (Zelenik, 2012). 

Njihova učna neuspešnost ima posledice na raven izobrazbe in 

pismenosti. Učna neuspešnost lahko na otroka vpliva bolj negativno 
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kot pa bi na njega vplivala sama motnja. Vpliva namreč na celostni 

osebnostni razvoj (Magajna, 2008). Ugotovitve kažejo, da vsaka 

dodatna strokovna pomoč učencu olajša težave. Pri tem je zelo 

pomembno nenehno sodelovanje učitelja, staršev in strokovnjakov 

ter ozaveščanje sošolcev o motnji, ki jo ima njihov vrstnik. Tako bo 

otrok v razredu bolje sprejet, saj bodo sošolci vedeli, zakaj do 

določenih težav prihaja. Sčasoma bo postajal socialno močnejši, 

njegova samopodoba pa se bo okrepila. S pravilnim in doslednim 

delom se motnje z leti pri otroku zmanjšajo. Običajno se otroku 

prilagodi prostor in se mu omogoči, da sedi pri boljšem učencu in v 

bližini učitelja. Otroku se po potrebi lahko podaljša čas pri 

ocenjevanju in se tako zmanjša pritisk zaradi tempa ocenjevanja 

(Zelenik, 2012). 

 

Pouk jezika pri učencih z zmerno in težjo GJM 

Prvi korak, ki smo ga pri poučevanju otrok s posebnimi potrebami na 

šoli vpeljali, je bil, da smo iz učnega procesa odstranili delovne 

zvezke. Ti so namreč oblikovani za splošno populacijo otrok na 

večinskih osnovnih šolah in ne nudijo prave pomoči otrokom z 

govorno-jezikovnimi motnjami. Izkušnje kažejo, da učitelj hitro začne 

slediti delovnemu zvezku, ki ga začne ovirati. Tako učencu ne ponudi 

nalog, ki bi jih otrok potreboval za napredek na svojem šibkem 

področju. Po ukinitvi delovnega zvezka sem ugotovila, da sem 

pogosto morala stopiti korak nazaj in učencem ponuditi naloge, ki jih 

otroci brez motnje rešijo v nižjih razredih osnovne šole. Spoznati je 

bilo potrebno, da je pomembneje, da učenec zna samostojno 

napisati nekaj enostavnih povedi, kakor pa da zna našteti besede z 

ožjim ali širšim pomenom. V nadaljevanju bom predstavila različne 

tipe nalog za učence s težjo govorno-jezikovno motnjo. Naj omenim, 

da imajo ti učenci slabši besedni zaklad, slabša je slušna zaznava 

glasov ter slušno razločevanje glasov. Učenci imajo težave z govornim 

aparatom, zato je tudi artikulacija slaba. Slaba izgovorjava pripelje do 

tega, da izgovorjeno besedo narobe slišijo in jo zato tudi narobe 

zapišejo. 

 

Zapisovanje besed 

V 3. razredu smo imeli z učenci velike izzive s samostojnim 

zapisovanjem besed, predvsem daljših besed. Ker učenci niso imeli 

usvojene pisane abecede, smo ob spoznavanju črk delali vaje za 

pravilno izgovorjavo glasu, vaje govornega aparata ter slušnega 

zaznavanja prvega in zadnjega glasu. Pri slednjem so imeli učence 

izredno velike težave. Ko je bila črka usvojena, so učenci zapisovali 

besede, ki so vsebovale omenjeni glas (na začetku, na sredini in na 

koncu besede). Dobili so list s sličico (npr. sličico kobilice) in zraven 

število črtic. Tako je otrok imel merilo, koliko črk mora napisati. 

Hkrati mu je naloga ponudila samoevalvacijo, če se število črtic in črk 

v besedi ni izšlo. 
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Vrstni red besed v povedi 

Tvorba povedi je za učence z težjo GJM velik zalogaj. Učenci skoraj 

praviloma na vprašanje odgovarjajo z eno besedo in tako je tudi pri 

tvorbi povedi. Pred začetkom samostojnega zapisovanja povedi je 

nujno, da se otroka nauči pravilnega vrstnega reda besed v sprva 

tribesedni povedi. Ko ima usvojeno tribesedno poved, jo razširimo na 

štiribesedno, ki jo kasneje nadgrajujemo naprej. 

Vaja poteka tako.  

Kaj dela fant? 

Pričakovani odgovor: Fant vozi avto.   

Kasneje nadgradimo poved: 

Kakšen avto vozi fant?                         

Slika 1: Fant v avtu   

Vir: www.voranc.si 

 

Pričakovani odgovor: Fant vozi rdeč avto.  

 

Otrokom pogosto pri tvorbi odgovora povemo, da si lahko pomagajo 

z besedami iz vprašanja in s pomočjo teh besed si pomagajo 

oblikovati odgovor. Tako si na primer pri matematičnih besedilnih 

nalogah oštevilčimo vrstni red besed v vprašanju in si na tak način 

oblikujemo odgovor na vprašanje. Ko so otroci v ustnem oblikovanju 

povedi zanesljivi, jim ponudimo nekaj sličic. Izberemo sličice, na 

katerih je ena oseba, da otrok piše v ednini. Pozorni smo na to, da so 

zapisane besede sprva enostavne (npr.: miza, avto, kolo …) in šele 

nato nadgrajujemo na sličice z dvema osebama in več osebami ter 

zahtevnejšimi besedami. Večjo motivacijo pri zapisovanju naredimo 

na način, da učencem na mizi razporedimo več različnih sličic ter 

otrokom povemo, da si lahko sami izberejo 5 sličic in ob tistih sličicah 

zapišejo po eno poved.  

 

Opisovanje sličice 

Ko otrok usvoji tvorbo enostavnih povedi, nadgradimo tvorbo povedi 

z opisovanjem sličice. Otroka sprašujemo: Kakšne lase ima fant? Kaj 

ima oblečeno fant? Kakšne barve majico ima fant? Učencem sprva 

ponudimo sličico ob katerih so vprašanja zapisana. Tako naloga 

otroka vodi kaj želimo od njega. Ko učenec takšno vajo usvoji, mu 

prepustimo le sličico, brez pomožnih vprašanj. 

Primer vaje: 

Kdo je na sliki? 

Kaj delata otroka? 

Kje sta Jan in Anja?                                                             Slika 2: Prijatelja 

Koliko rož je na sliki?                               Vir: www.voranc.si 

 

 

Opis predmeta 

V 4. in 5. razredu se učenci po učnem načrtu učijo opisovati osebo, 

žival, poklic, predmet in rastlino (odvisno od razreda). Sestava 

samostojnega opisa predstavlja posebej težek zalogaj za učence z 

govorno-jezikovno motnjo, še posebej za tiste s težjo. Potek opisa je 

nujno potrebno sistematizirati in ponuditi korake in oporne točke, 
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kako se opisa sploh lotiti. V primeru so pokazani koraki začetnega 

opisovanja opisa predmeta. Kasneje korake po potrebi brišemo, 

dokler učenec ni sposoben sam napisati opisa predmeta. Po takšnem 

postopku so učenci sposobni hitreje opisati predmet. Potek 

obravnavane snovi v začetni fazi – opis mize. 

 

Preglednica 1: Opis mize 

1. ura Skupaj z učenci ustno opišemo mizo. Vedno 

otroku pokažemo pravi predmet ali sliko 

predmeta. 

Na tablo napišem opis mize kot ga pričakujem od 

učencev. Učenci lepo počasi prepišejo opis v 

zvezek. Vsako poved pišejo v svojo vrsto. 

2. ura Na tablo napišem vprašanja. Učenci jih prepišejo 

in sami odgovorijo na njih. Pri tem vprašanja 

sestavljam tako, da bodo odgovori kasneje tvorili 

opis predmeta. 

3. ura Učenci dobijo natipkana vprašanja in odgovorijo 

na njih.  

Dobijo tabelo s pomožnimi besedami in jo 

dopolnijo. 

4. ura Dobijo prazno tabelo z opornimi točkami in jo 

izpolnijo tako, da vstavijo vprašanja. 

Opis predmeta nato brez pomoči napišejo v 

zvezek. 

 

ZAKLJUČEK 

Učenci z zmerno in težjo govorno-jezikovno motnjo imajo na 

področju govora in jezika veliko odstopanj od svojih vrstnikov brez 

motnje. Najprej se moramo zavedati otrokove motnje ter si postaviti 

realni cilj, ki ga na govorno-jezikovnem področju v določenem letu 

lahko doseže. Željene cilje, poleg težav in prilagoditev, zapišemo v 

učenčev individualizirani program. Če otroka še ne poznamo dobro, 

moramo preveriti, kakšna je njegova slušna percepcija in 

diskriminacija. Z otrokom delamo enostavne vaje, ki jih kasneje 

nadgrajujemo. Ves čas moramo imeti cilj, da je potrebno otroka 

opismeniti do te mere, da bo funkcionalno pismen in da bo sposoben 

napisati krajši zapis. Zavedati se moramo, katera znanja bo v življenju 

nujno potreboval in brez katerih bo lahko shajal ter več časa nameniti 

pomembnejšim znanjem. Predvsem osebe s težjo govorno-jezikovno 

motnjo potrebujejo izredno veliko časa, da je pri njih opazen 

napredek, če ga sploh dosežemo. Nekateri posamezniki si morajo za 

lažje funkcioniranje v družbi pomagati tudi s komunikatorjem. 

Napredek otroka z govorno-jezikovno motnjo je lahko zelo počasen 

in se pokaže komaj čez nekaj let. Kljub velikim naporom, ki jih vložimo 

za majhen napredek, pa je ta neprecenljive vrednosti in prinese 

veliko veselja tako otroku kot učitelju. 

 

Viri in literatura 

1. Čamernik, T. (2020). Javna ozaveščenost o jezikovnih motnjah v Sloveniji 

(magistrsko delo). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 



50 
 

2. Magajna, L. (2008). Učne težave in šolska neuspešnost – kompleksnost, 

razsežnost, opredelitev. V Učne težave v osnovni šoli: problemi, perspektive, 

priporočila. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

3. Peklaj, C. (2008). Učenci z učnimi težavami v razredu – priporočila za učitelje. 

V Učne težave v osnovni šoli: problemi, perspektive, priporočila. Ljubljana: 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

4. Voranc. (b. l.). Učni list. Pridobljeno s https://www.voranc.si/svetovalna-

sluzba/specialna-pedagoginja/helena-kokot/ucni-listi/ 

5. Vovk Ornik, N. (2015). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, 

ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana: Zavod za šolstvo. 

6. Zelenik, M. (2012). Bralno-napisovalne težave pri pouku slovenščine v osnovni 

šoli (diplomsko delo). Maribor: Filozofska fakulteta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Pogostost uživanja alkohola in drog 

med dijaki mariborskih srednjih šol 
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Povzetek: Droge so snovi, ki ob zaužitju ali dajanju v človeški sistem 

vplivajo na duševne procese (npr. na zaznavanje, zavest, 

spoznavanje, razpoloženje ali čustva). Pri uživanju teh so lahko 

najbolj ranljivi otroci v času adolescence. Ob pojavu novih substanc 

in ob relativno lahki dostopnosti večini prepovedanih drog pa so 

najstniki še toliko bolj izpostavljeni tveganju, da se srečajo z drogami. 

V tem prispevku je predstavljena raziskava, v kateri sem dijake iz 

Maribora (večinoma dijake iz Tehničnega šolskega centa Maribor) 

spraševala o uživanju dovoljenih in prepovedanih drog. Anketo sem 

izvedla preko spleta, in sicer preko spletnega portala 1ka. Rezultati 

raziskav kažejo na to, da je med anketiranimi mariborskimi dijaki 

daleč najbolj zlorabljena droga konoplja ter da je le 9 % anketiranih 

dijakov proti legalizaciji marihuane. Potrdila sem tudi dve drugi 

hipotezi, in sicer to, da imajo fantje več izkušenj z drogami kakor 

punce in da obstaja povezava med uživanjem konoplje in uživanjem 

ostalih prepovedanih drog.  

 

Ključne besede: alkohol, najstniki, prepovedani droge, dovoljene 

droge 

 

Abstract: Drugs are substances when ingested or placed in the 

human system, affect mental processes (e.g. perception, 

consciousness, cognition, mood or emotions). Children, during 

adolescence may be most vulnerable when consuming these. 

However, with the advent of new substances and the relatively easy 

availability of most illicit drugs, teenagers are more at risk of 

encountering drugs. In this article I asked students from Maribor 

(mostly students from the Technical School Centre Maribor) about 

the use of permitted and prohibited drugs. I conducted the survey 

online, via the 1ka web portal. The results of the research show that 

cannabis is by far the most abused drug among the Maribor students, 

and that only 9% of the surveyed students are against the legalization 

of marijuana. I also confirmed two other hypotheses, namely that 

boys have more experience with drugs than girls and that there is a 

link between cannabis use and other illicit drug use. 

 

Key words: alcohol, teenagers, illicit drugs, licit drugs 
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UVOD 

Po definiciji iz World Health Organization (WHO) so psihoaktivne 

droge snovi, ki ob zaužitju ali dajanju v človeški sistem vplivajo na 

duševne procese (npr. na zaznavanje, zavest, spoznavanje, 

razpoloženje ali čustva). Psihoaktivne droge spadajo v širšo 

kategorijo psihoaktivnih snovi, ki vključujejo tudi alkohol in nikotin. 

Psihoaktiven ne pomeni nujno, da povzroča odvisnost, v navadnem 

jeziku pa izraz pogosto ostane nedoločen, na primer pri uživanju 

drog, rabi snovi ali zlorabi substanc  (World Health Organization, 

2019). Po podatkih organizacije je bilo leta 2019 180 tisoč smrti 

neposredno povezanih z motnjami uživanja drog. Ocenjujejo, da 

okoli 35 milijonov ljudi trpi zaradi motenj uživanja drog. Okoli 269 

milijonov ljudi pa je v letu 2018 vsaj enkrat zaužilo drogo (World 

Health Organization, 2019). 

Za mnoge mlade je uporaba alkohola, drog ali drugih snovi, kot so 

cigarete, le del odraščanja. Mnogi med njimi te snovi poskusijo le 

nekajkrat in prenehajo, drugi pa jih lahko še naprej uporabljajo bolj 

redno. Mladi lahko poskusijo številne snovi, vključno z alkoholom, s 

kemikalijami za gospodinjstvo (inhalanti), z zdravili na recept in brez 

recepta, s prepovedanimi drogami in cigareti. Alkohol in konopljo 

povprečno uporabljajo bolj kot katerekoli druge droge. Mladi 

uporabljajo te snovi iz istih razlogov, kot jih uporabljajo odrasli – za 

sprostitev ali dobro počutje. Lahko pa imajo tudi druge razloge za 

uporabo snovi. Morda bodo na primer želeli vedeti, kakšen je 

občutek, morda se želijo upreti staršem ali pa se prilegati prijateljem 

(HealthlinkBC, 2020). Uživanje alkohola ali drog lahko vpliva na 

splošno zdravje mladih, telesno rast ter čustveni in družbeni razvoj. 

Lahko tudi spremeni, kako dobro sprejemajo odločitve, kako dobro 

razmišljajo in kako hitro se lahko odzovejo. Uživanje alkohola ali drog 

lahko mladim otežuje nadzor nad njihovimi dejanji. Za nekatere 

mlade se lahko uporaba alkohola ali drog spremeni v problem 

odvisnosti (HealthlinkBC, 2020). 

 

Mladi in droge 

Za mnoge mlade je uživanje alkohola ali drog le del odraščanja. Mladi 

po navadi preizkušajo nove stvari in tvegajo, zato velikokrat uživajo 

alkohol ali droge, ker se jim zdi vznemirljivo. Snovi lahko uporabljajo 

iz več razlogov: 

– se prilagajati prijateljem ali določenim skupinam, 

– biti bolj družabni in se zabavati, 

– počutiti se dobro, 

– v očeh najstnikov je to dejanje lahko videno kot bolj odraslo, 

– upor proti staršem, 

– težave pri pobegu.  

 

Lahko na primer uporabijo snov, da bi poskušali znebiti se simptomov 

duševnih težav, kot sta motnja pozornosti in hiperaktivnost (ADHD) 

ali depresija. Olajšati občutek negotovosti, pozabiti na fizično ali 

spolno zlorabo (HealthlinkBC, 2020). Da bi se preprečilo uživanje 

drog pri mladostnikih, ali pa, da bi v manjših primerih prišlo do 
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zasvojenosti, strokovnjaki na tem področju svetujejo odprto 

komunikacijo, vzorno vedenje skrbnikov, zdravila proti bolečinam na 

recept, kot so opioidi, je treba hraniti na varnem in pozorno 

spremljati, vsa zdravila na recept, ki se ne uporabljajo več, pa ne 

smejo ostati doma. 

 

Opozorilni znaki najstniške uporabe alkohola in drog  

Fizični znaki: utrujenost, ponavljajoče se zdravstvene težave, rdeče in 

zastekljene oči ter dolgotrajen kašelj. 

Čustveni znaki: sprememba osebnosti, nenadne spremembe 

razpoloženja, razdražljivost, neodgovorno vedenje, nizka 

samopodoba, slaba presoja, depresija in splošno pomanjkanje 

zanimanja. 

Družina: začetek prepirov, kršenje pravil ali umik iz družine. 

Šola: zmanjšano zanimanje, negativen odnos, padec ocen, številne 

odsotnosti, nedostopnost in težave z disciplino. 

Družbene težave: novi prijatelji, ki jih manj zanimajo standardne 

domače in šolske dejavnosti, težave z zakonodajo in spremembe v 

manj običajne sloge oblačenja in glasbe. 

 

Vrste drog 

Droge ločimo v dve skupini: dovoljene droge in nedovoljene oziroma 

prepovedane droge. Med dovoljene droge lahko uvrščamo kofein 

(kava ali pravi zeleni čaj), tobak in tobačne izdelke, alkoholne izdelke, 

opajala – hlapne snovi ter zdravila (npr. uspavala ali pomirjevala). V 

skupino nedovoljenih drog pa v Sloveniji uvrščamo marihuano, 

opioide (heroin, morfij, opij), poživila (crack, kokain, ketamin, 

amfetamin), in haluciogene droge (npr. LSD) (NIJZ, 2019). 

 

Prepovedane droge lahko še naprej delimo v tri skupine: 

Skupina 1: v to skupino sodijo rastline in substance, ki so zelo 

nevarne, zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba 

na zdravje. V medicini se ne uporabljajo. V to skupino spadajo heroin, 

koncentrat opijevega maka, MDA, MDMA, koka, psilocibin, psilocin, 

meskalin, LSD, mefedron, katinon, kat itd. 

Skupina 2: v to skupino sodijo rastline ali substance, ki so zelo 

nevarne zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba. 

V medicini se lahko uporabljajo. V to skupino spadajo morfin, kodein, 

opij, metadon, petidin, fentanil, oksikodon, amfetamin, 

metamfetamin, kokain, tetrahidrokanabinol, konoplja itd. 

Skupina 3: v to skupino sodijo rastline in substance, ki so srednje 

nevarne zaradi posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba. V to 

skupino spadajo barbituratni in nebarbituratni hipnotiki in 

antiepileptiki, na primer fenobarbital, glutetimid, meprobamat; 

benzodiazepinski anksiolitiki in hipnotiki: na primer bromazepam, 

diazepam, lorazepam; nitrazepam, flurazepam, midazolam, 

zolpidem ter stimulansi in anorektiki, kot so na primer fentermin, 

katin, benzfetamin, pemolin (Stigma, 2021). 
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Pregled zlorabe drog v Sloveniji 

V preteklem obdobju je bila v Sloveniji predvsem uporaba opijatov. 

V zadnjih letih pa se ob pojavu vse večjega števila novih drog pojavlja 

tudi vse večji delež uporabnikov teh drog med mlajšimi uporabniki 

drog. V zadnjih letih v ospredje prihaja predvsem uporaba konoplje, 

sintetičnih drog, kokaina in drog, ki trenutno še niso na listi 

prepovedanih drog. Med mladostniki je značilna tudi uporaba 

inhalantov (lepila, razredčila, itd.) ter zloraba raznih psihoaktivnih 

zdravil, ki si jih posamezniki po posebnem predhodnem postopku 

injicirajo, kar lahko vodi v zelo težke zdravstvene posledice (RS, 

2014). Slovenija se nahaja na pomembnem geostrateškem območju 

glede drog. Naš geostrateški položaj na križišču dveh pomembnih 

evropskih prometnih koridorjev omogoča vstop in prehod čez naše 

ozemlje številnim drogam. Slovenija je v zadnjih letih postala 

pomembna proizvajalka konoplje, saj represivni organi vsako leto 

odkrivajo vse več laboratorijev, v katerih gojijo posamezniki konopljo 

za prodajo (RS, 2014). V mrežo centrov za preprečevanje in 

zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog je v letu 2011 vstopilo 521 

uporabnikov drog, od tega jih je bilo po podatkih IVZ le 5,5 % v 

starosti do 19 let (NIJZ, 2019). Po podatkih iz NIJZ je najbolj razširjena 

droga med prebivalci Slovenije konoplja, še posebej med mladimi. Po 

podatkih raziskave, z zdravjem povezana vedenja v šolskem  

obdobju, ki je bila v letu 2018 prvič izvedena tudi med 17-letniki, je 

skoraj vsak drugi 17-letnik (42,5 %) že kdaj v življenju poskusil 

konopljo. Med fanti je konopljo poskusilo 44,5 % anketirancev, med 

dekleti pa 40,5 % anketirank (NIJZ, 2019). 

 

V letu 2017 so v Sloveniji beležili 47 smrti, povezanih z uporabo 

prepovedanih drog, kar je sedem smrti več kot v letu 2016. V obdobju 

od leta 2013 beležijo trend naraščanja števila umrlih. Večina smrti, 

zaradi uporabe prepovedanih drog, se zgodi v domačem okolju. Med 

umrlimi v Sloveniji vsa leta prevladuje delež moških. Leta 2017 je bilo 

med umrlimi 37 moških in 10 žensk. Povprečna starost moških je bila 

39,5 let, povprečna starost žensk pa 44,6 let. Spremljanje podatkov v 

obdobju zadnjih desetih let kaže na to, da odvisniki umirajo vse 

starejši (NIJZ, 2019). 

 

Raziskava 

Cilj raziskave v sklopu tega prispevka je predstaviti problematiko 

dovoljenih in prepovedanih drog pri mladostnikih. Ugotavljala sem 

zlorabo drog med dijaki, starih od 14 do 19 let, v Mariboru. V ta 

namen sem izvedla anketo, v kateri je sodelovalo 100 mariborskih 

dijakov. Poskušala sem ugotoviti, koliko dijakov uživa alkohol, tobak, 

marihuano in ostale droge. Anketa sem izvedla s pomočjo spletnega 

portala 1KA. Na anketo je odgovorilo 100 dijakov, od tega je bilo 77 

% fantov in 22 % deklet.  
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Preglednica 1: Anketa med mariborskimi dijaki 

 

S pomočjo raziskave sem želela ugotoviti, v kolikšni meri dijaki 

zlorabljajo prepovedane droge, katere so trenutno najbolj pogosto 

zlorabljene droge ter kdaj mladostniki v povprečju prihajajo v stik s 

temi. Za dosego ciljev sem si zastavila naslednja raziskovalna 

vprašanja povezana z zlorabo drog med mladostniki: 

RV1: Katero prepovedano drogo dijaki najpogosteje uživajo? 

RV2: Kako sta demografska podatka (starost in spol), povezana z 

izkušnjami z drogami? 

RV3: Ali je uživanje marihuane povezano z uživanjem drugih drog? 

Hipoteze 

V sklopu raziskave sem prav tako želela potrditi ali ovreči spodaj 

zapisane hipoteze, ki sem jih zastavila na podlagi ugotovitev NIJZ-ja 

in podobnih raziskav s tega področja.  

H1: Najpogosteje zlorabljena droga med dijaki je konoplja. 

H2: Fantje imajo več izkušenj z drogami kakor dekleta. 

H3: Obstaja povezava med uživanjem konoplje in uživanjem drugih 

drog. 

 

Rezultati ankete 

Koliko odstotkov dijakov je že poskusilo alkohol, tobak in marihuano? 

 

 
Graf 1: Poskušanje alkohola 

Vir: Lasten 

 

Preglednica 2: Poskušanje marihuane 

 

 

 

 

 

 

93

7

Si že kdaj poskusil/a alkohol?

DA NE

Q12 Spol 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (M) 77 77 % 78 % 78 % 

 2 (Ž) 22 22 % 22 % 100 % 

Veljavni Skupaj 99 99 % 100 %  

Spremenljivka Vprašanje Št. 

enot 

Povprečje/ 

odstotek 

Std. 

odklon 

Q3 Koliko si bil/a star/a, ko 

si prvič poskusil/a 

alkohol? 

100 11,5 4,20 
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Preglednica 3: Legalizacija kanabisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Vprašanje o poskušanju marihuane 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

 
Graf 3: Vprašanje o poskušanju tobaka 

Vir: Lasten 

 

Podatki na ta sklop vprašanj niso presenetljivi. Kažejo na to, da so 

skoraj vsi anketirani dijaki vsaj enkrat v življenju poskusili alkohol (v 

povprečju pri 11 in pol letih), 42 % je vsaj enkrat poskusilo tobak, 24 

% anketiranih pa je vsaj enkrat v življenju poskusilo marihuano 

(največ jih je marihuano prvič poskusilo med 14-im in 16-im letom). 

Na vprašanje o legalizaciji marihuane je 31 % anketiranih glasovalo 

za in le 9 % anketiranih je glasovalo proti. 

 
24

75

Si že kdaj poskusil/a marihuano?

DA NE

42
57

Si že kdaj poskusil/a tobak?

DA NE

Q8 Kaj meniš o legalizaciji kanabisa? 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Ne vem) 21 21 % 21 % 21 % 

 2 (Sem za) 31 31 % 31 % 53 % 

 3 (Sem 

proti) 

9 9 % 9 % 62 % 

 4 (Vseeno 

mi je) 

38 38 % 38 % 100 % 

Veljavni Skupaj 99 99 % 100 %  
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RV1: Katero prepovedano drogo dijaki najpogosteje uživajo? 

 
Slika 1: Uživanje prepovedanih drog 

Vir: Lasten 

 

Analiza ankete je pokazala, da je največji procent dijakov vsaj enkrat 

v življenju poskusilo konopljo (24 %). 9 % je vsaj enkrat poskusilo 

ekstazi, 8 % kokain, morfij ali nore gobice ter 7 % LSD ali amfetamin. 

Podatki se skladajo s podatki raziskave NIJZ-ja, kjer so prav tako 

ugotovili, da je trenutno med prebivalci Sloveniji konoplja daleč 

najbolj razširjena droga.   

Hipoteza 1, Najpogosteje zlorabljena droga med dijaki je konoplja, je 

tako na podlagi teh podatkov potrjena.  

RV2: Kako sta demografska podatka (starost in spol), povezana z 

izkušnjami z drogami? 

 

 
Graf 4: Izkušnje z drogami 

Vir: Lasten 

 

Hipoteza 2 – Fantje imajo več izkušenj z drogami kakor dekleta, je na 

podlagi teh podatkov potrjena. Primerjala sem povprečno sredino 

odgovorov (1 = DA, 2 = NE).  

 

RV3: Ali je uživanje marihuane povezano z uživanjem drugih drog? 

Po analizi podatkov sem ugotovila, da je med tistimi dijaki, ki so 

poskusili marihuano, 66 % takih, ki so poskusili zgolj marihuano, in 33 

% takih, ki so zraven marihuane vsaj enkrat v življenju poskusili vsaj 

eno izmed ostalih prepovedanih drog. Med tistimi, ki so poskusili vsaj 

eno izmed ostalih prepovedanih drog, je kar 72,7 % takih, ki so vsaj 

enkrat v življenju poskusili tudi marihuano, in 27,27 % takih, ki so 

1,292 1,25
1,173 1,22

1,1
1,2
1,3
1,4

Si že kdaj poskusil/a kanabis? Si že kdaj poskusil/a katero drugo
prepovedano drogo?

Izkušnje z drogami glede na spol

M Ž
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marihuane niso poskusili, so pa poskusili vsaj eno izmed ostalih 

prepovedanih drog. Na podlagi teh podatkov bi lahko prišli do 

zaključka, da je uživanje marihuane povezno z uživanjem drugih drog. 

Nimam pa podatkov o tem, ali so dijaki, ki so vsaj enkrat v življenju 

probali tako marihuano kot katero izmed drugih prepovedanih drog, 

najprej probali marihuano in potem katero izmed drugih drog ali 

obratno. 

 

Hipoteza 3 – Obstaja povezava med uživanjem konoplje in uživanjem 

drugih drog, je na podlagi teh podatkov tako potrjena.  

 

ZAKLJUČEK 

Zavedati se moramo, da trenutno mladostniki živijo v svetu, kjer so 

alkohol in prepovedane droge lažje dostopne. Skoraj vsi anketiranci 

so že poskusili alkoholne pijače, kar nekaj izmed njih tudi katero 

izmed prepovedanih drog. Zdi se tudi, da se mladostniki v tem času 

še ne obremenjujejo s škodljivimi učinki, ki jih lahko imajo te 

substance. Slovenija se nahaja na problematičnem geostrateškem 

območju glede drog, ker se nahaja na križišču dveh pomembnih poti 

ter tako omogoča prehajanje in vstop številnim drogam. Poleg 

prepovedanih drog pa se najstniki še pogosteje zatečejo k uživanju 

dovoljenih drog, k alkoholu in tobaku. Čeprav sta ti drogi dovoljeni le 

za polnoletne prebivalce, sta v njihovim življenjih kar precej in hitro 

prisotni, dostop po njiju pa je relativno lahek. Zagotovo sodi tematika 

uživanja in zlorabe drog ter alkohola med take, ki jih je zelo težko 

opredeliti na kratko. Tudi po podatkih iz raziskave, kot po podatkih iz 

velike večine drugih raziskav na tem področju, lahko opazimo, da se 

je težko izogniti temu, da najstniki ne bi želeli eksperimentirati z 

alkoholom in nekaterimi drogami, saj so ravno v teh letih zelo 

radovedni, velikokrat pa jih v to potisne pritisk vrstnikov ali kateri od 

drugih dejavnikov. Pomembno je, da se povečuje vloga ozaveščanja 

o tematiki drog ter škodi, ki jih le-te lahko prinašajo v življenje 

uporabnikov, saj se morda s tem znižuje možnost, da bi se 

eksperimentiranje spreobrnilo v odvisnost. 
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Glasba naj otroke osrečuje 
 

TINA KOVAČIČ, dipl. vzg. 

tina.kovacic@ossempas.si 

 

Povzetek: Opisala sem, kako pomembne so glasbene vsebine, s 

katerimi se srečuje otrok že v predšolski dobi. Tu se namreč gradijo 

osnove, ki bodo otroku v pomoč skozi vsa nadaljnja leta. Dotaknila 

sem se različnih metod in oblik vključevanja glasbenih vsebin v 

vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu. V besedilu je podrobneje 

opredeljen glasbeni razvoj vse od dojenčka pa do otroka, ki bo kmalu 

prestopil prag šole. V obsežnejšem delu celotnega besedila pa sem 

razkrila, kako sama izvajam glasbo v oddelku in kako pomembna je 

podpora in pozitivna naravnanost sodelavke v timu. Le tako lahko 

mali učeči um od odraslega prejme najboljše kar lahko. Ne gre pa 

zanemariti dejstva, da včasih najbolj enostavne glasbene igrarije 

naredijo na otroku največji in pristnejši vtis. Glasba naj bo taka, da 

nas in otroka osreči in da v malčku ne zatre, ampak vzbudi željo po 

raziskovanju novega in lepega.   

 

Ključne besede: glasba v vrtcu, glasbeni razvoj, glasbeni krog, ukulele 

 

Abstract: I described how important the musical content that a child 

encounters in preschool is. Namely, the foundations are being built 

here that will help the child throughout all subsequent years. I 

touched on various methods and forms of integrating music content 

into educational work in kindergarten. The text defines in more detail 

the musical development from the infant to the child who will soon 

cross the threshold of school. In a more extensive part of the whole 

text, I revealed how I perform music in the department and how 

important the support and positive attitude of a teammate is. Only 

in this way can the little learning mind receive the best it can from an 

adult. However, the fact that sometimes the simplest musical games 

make the biggest and most authentic impression on a child cannot 

be ignored. The music should be such that it makes us and the child 

happy and does not suppress the toddler, but arouses the desire to 

explore the new and beautiful. 

 

Key words: music in kindergarten, musical development, musical 

circle, ukulele 
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UVOD 

Otroka pritegne vse, kar je lepo, prijetno, drugačno. Naj bo to oseba, 

oblačilo, igra, prijatelj ali nenazadnje tudi glasba. Takoj, ko zasliši zvok 

inštrumenta, ki sploh še nima ritma in ne melodije, obstane in 

pogleda, od kje prihaja zvok. Takrat počaka in zagotovo že ve, da 

nekaj lepega sledi. Tako zelo hitro otroka pritegnemo in motiviramo 

za glasbeno dejavnost. Glasba odraslega in otroka osrečuje. Sama se 

največkrat najbolje znajdem na tem področju, sploh ko je od mene 

potrebna fleksibilnost in hitra improvizacija. Ob tem se trudim, da 

glasbo spretno povežem z ostalimi vzgojnimi področji kurikuluma. In 

tako otrok, ki je glavno vodilo celotne vzgoje, dobi najboljše, kar mu 

lahko vzgojitelj ponudi.  Zato tukaj ne potrebujem veliko besed, 

dovolj je že samo, da pred njega postavim inštrument.  

 

Glavno vodilo je otrok 

Vrtčevski otrok je v najbolj občutljivem starostnem obdobju, zato tu 

postavljamo temelje glasbenih zmožnosti. Glasba poveže tistega, ki 

poje ali igra s tistim, ki le posluša ali aktivno sodeluje. Vzgojitelj kot 

vodja mora znati motivirati, z glasbo otroka čustveno stimulirati in ga 

povezati z okolico. Zato morajo biti dejavnosti skrbno in strokovno 

zasnovane upoštevajoč otrokovo starost in interes. Pri glasbenih 

aktivnostih naj se prepletajo petje, poslušanje glasbe in igranje na 

inštrumente. Zanemariti pa tudi ne gre izvajanja glasbenih 

didaktičnih iger (Voglar, 1980, str. 9–10). Glasbene dejavnosti morajo 

biti na nevsiljiv način ponujene otrokom preko igrivih doživetij. 

Vzgojitelj so bo tako poslužil različnih metod, kot so petje, 

pripevanje, ustvarjanje vokalnih in instrumentalnih vsebin, 

poslušanje, spremljanje z inštrumenti, izražanje občutkov ob glasbi z 

gibom, besedo ali likovnim izražanjem (Kroflič, R., Marjanovič Umek, 

L., Videmšek, M., Kovač, M., Kranjc, S., Saksida, I., idr. 2001, str. 109). 

Voglarjeva je s prvim večjim priročnikom za vzgojitelje na področju 

glasbe orala ledino in postavila skrbno opredeljene cilje glasbenih 

dejavnosti. Poudarila je, da je potrebno v otroku vzbuditi željo do 

petja, poslušanja glasbe in lastnega muziciranja. Omogočiti jim 

moramo dejavnost, ki je pestra v metodah, le tako jo bo lahko doživel 

v polni meri. Ko nam malček pokaže svojo glasbeno ustvarjalnost, pa 

je potrebno le-to negovati dalje. Dejavnosti naj ne bodo prisiljeno 

oblikovane. Otroka moramo k tem privabljati na zabaven, igriv način. 

Spodbujajmo njegovo slušno občutljivost s pazljivim poslušanjem  

zvoka okolice. Večkrat ponovimo pesem na različne načine, npr.: s 

spremljanjem na lastne, v vrtcu narejene inštrumente, Orffov 

instrumentarij in nenazadnje na »glasbila«, ki nam jih ponudi okolica 

(mize, stoli, tla, posodica, škatla …). K boljšemu pomnjenju si lahko 

pomagamo z zvočnim posnetkom, ki naj bo kvaliteten. Pomembno 

je, da v otroku razvijamo občutek za ritem in melodični posluh. 

Navajamo ga na razlikovanje zvokov po barvi, jakosti, višini in 

trajanju. Z raznimi didaktičnimi igrami v otroku vzbudimo zanimanje 

in ugotavljanje, od kod prihaja zvok in kakšna je njegova hitrost. Tako 

kot se kipar zaveda, da kos gline skrbno oblikuje, se mora vzgojitelj 

zavedati, da v tako občutljivem starostnem obdobju, kot je vrtčevski 
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otrok, ne zanemari posluževanja zgolj in samo kvalitetne umetniške 

glasbe. Voditi ga mora misel, da je le najboljše dovolj dobro za otroka. 

S tem pospešujemo otrokov umski razvoj, značaj in sproščenost 

otroka pri glasbenem izražanju (Voglar, 1976, str. 31).  

 

Glasbeni razvoj otroka 

Vsak otrok različno hitro prehaja skozi različne faze razvoja. Zatrdno 

ne moremo reči, kdaj se otrok začne odzivati na glasbo, rečemo pa 

lahko, da je glasbeni razvoj odvisen od dednosti, okolja, v katerem 

živi, ter lastne aktivnosti. Pri vseh treh dejavnikih igra zelo veliko 

vlogo spodbujajoče otrokovo okolje (Denac, 2010, str. 69). Že pred 

prvim letom starosti se dojenček začne odzivati na prijetno ali 

neprijetno glasbo. Prvo otroško petje se pojavi po prvem letu, ko 

otrok oblikuje svojo melodijo na ponavljajoči zlog npr.: »la«. Ob 

primerni spodbudi otrok večkrat glasbeno ustvarja skozi vse 

predšolsko obdobje. Ponavlja krajšo izmišljeno melodijo, ki jo rahlo 

spreminja in spremlja z gibanjem celega telesa (zibanje, ploskanje, 

trkanje, korakanje …). Uživa ob zvokih, ki jih sam izvaja s predmetom: 

kocka, ropotulja, zvonček, škatlica … Tako se čuti otrokovo željo in 

potrebo po izvajanju lastne glasbe (Voglar, 1980, str. 13–30). Otrok v 

drugem letu starosti še ne dobro obvlada govora, ima omejene 

glasovne sposobnosti in še nerazvit glasbeni posluh. Zato je petje še 

zelo težavna naloga glasbene dejavnosti. Tu se raje bolj 

osredotočimo na gibalno-rajalne  oblike glasbene dejavnosti in tako 

spodbujamo razvoj koordinacije gibov z glasbo (Denac, Ilič, 1993, str. 

15). Otrok v tretjem letu starosti poje lastne izmišljarije, ki so vedno 

daljše. Pred tretjim letom starosti z otrokom pojemo pesmi ožjih 

tonalitet npr.: do treh tonov razlik. Po tretjem letu starosti začnemo 

širiti tonski obseg navzgor. Pomembno je, da pojemo pesem v 

zapisani intonaciji, pri tem si pomagamo z inštrumentom. Z otroki se 

tu že lahko pogovorimo o interpretaciji pesmi, torej o tem, kateri del 

lahko zapojemo tišje, glasneje, počasi, hitro (Kroflič, R., Marjanovič 

Umek, L., Videmšek, M., Kovač, M., Kranjc, S., Saksida, I., idr. 2001, 

str. 110–111). V četrtem letu otrok že poje intonančno pravilneje. 

Petje je bolj ritmično usklajeno, otrok ga poskuša povezati z ritmom 

gibanja in ob tem prikazati značaj pesmi. Otroke navajamo na 

zborovsko petje, to je na skupen začetek in konec pesmi (Denac, Ilič, 

1993, str. 16). Petletni otrok je sposoben že pravilno ritmično 

ponoviti od 3–4 udarce. Ritmične sposobnosti lahko povežemo z 

razvojem gibalnih. Otrok lažje ponovi ritem, če je ta povezan z 

določeno izgovorjavo. Petletniki imajo še težave s tempom, saj ga 

brez pomoči ne morejo obdržati do konca pesmi. Sposobni pa so že 

razlikovati med molovo in durovo tonaliteto. Povečuje se točnost 

petja, dvigajoče in padajoče melodije pesmi so še nestabilne (Zadnik, 

2005, str. 20).  

 

Moja glasba v vrtcu – primer dobre prakse 

Od vseh dejavnosti, ki jih izvajam v vrtcu, me glasbene najbolj 

osrečujejo. Še več zagona zanje mi dajejo izrazi na otroških obrazih, 

ko na njih razberem veselje in zanimanje za čaroben svet muziciranja. 
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Glasbo vidim kot zelo vsestransko oblikovalko dejavnosti. Daje nam 

nešteto možnosti povezovanja različnih področij kurikuluma. Je 

izredno dobro motivacijsko sredstvo, ko želim vpeljati določeno 

aktivnost, ki ni glasbeno obarvana. Veliko več truda bom pa vendarle 

porabila za dejavnost, kateri je temeljno vodilo cilj s področja glasbe. 

Tu je potrebna temeljitejša priprava. Zadati si moram glavni smoter, 

ki mu je upoštevajoč otrokovo starostno stopnjo, moč slediti. Včasih 

pa dejavnost ne izpade tako, kot bi želela. Takrat najprej začnem z 

evalvacijo svojega cilja, razmislim o spodbudah, ki sem jih dajala 

otrokom, o pesmi ali  pripomočkih, ki sem jih izbrala. Izid je vselej 

pomemben tudi od motiviranosti otrok za dejavnost in od večkratnih 

ponovitev. 

 

Glasbo umeščam v različne dele dneva, najsi bodo to načrtovane ali 

spontane dejavnosti. Spontane igrive glasbene aktivnosti so po 

navadi izmišljarije. Navadno jih uporabim takrat, ko želim otroke 

umiriti in jih pripraviti na naslednjo aktivnost. Tako jih umestim pred 

jedjo, ko smo pri mizi in čakamo na voziček z zajtrkom ali ko stojimo 

v koloni preden odidemo ven. Takrat se igramo razne glasbene igre, 

pri katerih ritmiziramo s ploskanjem, trkanjem po mizi, topotanjem z 

nogami. Otroci se prav tako zelo razveselijo, ko zaslišijo svoje ime v 

izmišljeni enostavni melodiji. Večkrat jih tako pred jedjo pri mizi 

pozdravim. Včasih si izmislim igranje na lastna glasbila (plosk, udarec 

po prsih, udarec po stegnih …) na štiri dobe: prve štiri dobe ploskamo, 

naslednje štiri udarjamo po prsih in nato začnemo znova. Z vedno 

boljšim sledenjem in koncentracijo otrok otežujem nalogo tako, da 

prvo štirico ploskamo, drugo štirico udarjamo po prsih, tretjo pa po 

stegnih in ponovimo. Da je vse skupaj lažje, dodamo izgovorjavo: 

plosk – DON, udarec po prsih – DAN, udarec po stegnih – BUM. Včasih 

četrto dobo naredim pavzo, da je lažja menjava oblike gibanja med 

vzorci. Kdaj pa kdaj, ob določenih dogodkih si rada izmislim melodijo 

z besedilom, ki je aktualno takratni situaciji: ko po počitku vstanemo 

ali ko se z njimi igram v kotičku Dom. Otroci me občasno oponašajo 

in si izmislijo svojo krajšo melodijo, ki se po navadi od moje razlikuje 

le v določenem tonu ali delu besedila in zabavno jim je, če ponovim 

za njimi tako kot oni za mano.  

 

Nasprotje izmišljenim melodijam so pesmi, ki jih izbiram iz različnih 

otroških pesmaric. Rada se poslužujem idej in večam svoj nabor 

otroških skladbic na raznih seminarjih, pridobim idejo s strani svojih 

sodelavk ali otroških revij. Ko izbiram novo pesem za učenje v skupini, 

sledim aktualnosti besedila ter tonskemu razponu melodije. Pazim, 

da je pesem primerna razvijajočemu se otroškemu glasu. Sledim 

misli, da raje grem s toni v višjo lego kot pa nižjo. Otrokom pesem 

zapojem in zaigram melodijo. Ker so v moji skupini otroci, ki so 

dopolnili tri leta, nekateri že štiri, se z njimi pogovorim o besedilu, 

razložim nove besede, če je treba, slikovno ponazorim. Z otroki 

vodim pogovor o značaju melodije, ali zveni žalostno (mol) ali veselo 

(dur). Dogovorimo se, katere dele pesmi bomo peli hitro, počasi, tiho 

ali glasno. Vsekakor pa pesem otrokom interpretiram z občutkom, 
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torej ne  »lajnam«.  Moji največkrat uporabljeni metodi učenja nove 

pesmi sta metoda pripevanja in odmeva. Ob tem si besedilo 

pomagamo ritmizirati z lastnim inštrumenti, Orffovimi ali 

korakanjem v krogu. Ko že otroci poznajo določeno število pesmi, 

priredimo karaoke. Na zvočnik priklopim mikrofon in otroka povabim 

pred občinstvo. Poglavitno pri tej dejavnosti se mi zdi, da otroke ne 

silim. Tako k meni pristopijo otroci, ki bi zapeli samostojno, nekateri 

v skupinicah, najdejo se pa tudi tisti, ki pravzaprav uživajo že samo, 

ko poslušajo vrstnike. Tovrstna vaja nastopanja spodbuja in gradi 

malčkovo samozavest, krepi njegov besedni zaklad. Ima lahko večjo 

družbeno funkcijo, če otrok zapoje pesem, ki jo pojejo doma. Tako 

otrok poveže dom in vrtec v prijetno celoto, sploh če je pesem v 

tujem jeziku in jo poje otrok tujec.  

 

 
Slika 1: Inštrumenti, ki jih uporabljam pri svojem delu. 

Vir: Lasten 

 

Poleg petja pesmi v skupini večkrat izvedem glasbeno dejavnost z 

igranjem na Orffov inštrumentarij. Naredim jo v moji najljubši obliki, 

to je glasbeni krog. Stole postavim v rahlo razširjeno krožno obliko in 

pod njih namestim inštrumente. Ko se otroci posedejo, skupaj 

prebudimo glasbila s trkanjem najprej po tleh, nato po stolih in na 

koncu s ploskanjem. Ob tem pa pojemo pozdrav »Dobro jutro« v treh 

višinskih legah. Slednje povežem z višino rok, npr.: trkanje po tleh – 

nižja lega, trkanje po stolih – višja lega, ploskanje – najvišja lega. Tako 
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otroke navajam na prepoznavanje nizkih in visokih tonov. Nato otrok 

vzame inštrument in ga preizkusi. Pri vsaki ponovitvi tovrstne 

dejavnosti povemo imena inštrumentov. Ko se otroci prvič srečajo z 

njimi, jim najprej jaz predstavim ime glasbila, kasneje že otroci sami 

preko igre povejo kateri inštrument igrajo. Zelo pomembno je 

poskrbeti, da otrok pravilno drži glasbeni pripomoček in mu nuditi 

pomoč, če to potrebuje. V glasbenem krogu z različnimi igrami urimo 

otrokovo pozornost, razlikovanje med glasnim in tihim igranjem, 

igranjem počasi in hitro. Kot vzgojni pripomoček večkrat vzamem 

obroč in žogo. Ko je žoga v obroču, se inštrument oglasi, ko je izven, 

pa otrok mirno in pozorno čaka na premike žoge. To dejavnost lahko 

izvedemo tudi brez žoge in kot dirigenta vzamemo enega izmed 

otrok. Navodila ostanejo enaka, namreč, ko je malček v obroču 

zaslišimo otroški orkester, ko ga ni, poslušamo tišino. Lahko pa za igro 

vzamemo le žogo in pokličemo otroka, da se z njo poigra. Ko se žoga 

dotika tal (udari ob tla, se kotali, je pri miru na tleh) inštrumentalisti 

zaigrajo, ko je v zraku, pa mirujejo. Ozvočimo lahko tudi dele telesa. 

Spet potrebujemo dirigenta in različne skupine enakih inštrumentov 

osredotočimo na določen del telesa. Orkester mora biti pozoren, 

kateri del telesa dirigenta se giblje in ustrezno zaigrati. V glasbenem 

krogu lahko uporabimo plišasto živalico in s premikanjem le-te gor in 

dol, otrokom dajemo navodilo kako zaigrati: če igračo držim nizko, 

otroci igrajo potiho, če jo držim visoko, zaigrajo glasno.  

 

V glasbenem krogu ni nujno, da otrok ves čas igra en inštrument. 

Večkrat, odvisno od cilja, kateremu sledim, prehajamo med 

inštrumenti. To naredim sistematično, tako da glasbo povežem z 

matematiko in z otroki štejemo, za koliko stolov gremo naprej. Včasih 

povprašam določene, da povejo število. Premikamo se med stoli tudi 

s pomočjo kakšne pesmi ali deklamacije. To je tudi način, da utrdimo 

novo pesem ali obnavljamo znanje že naučene. V glasbenem krogu 

lahko izvajamo tudi igro glasbeni telefon in tako pošiljamo ritmični 

vzorec. Lahko se igramo ritmični odmev, ritmiziramo svoje ime in cilj 

spretno povežemo z utrjevanjem predopismenjevalnih zmožnosti. 

Ponavadi dejavnost glasbenega kroga zaključimo na otrokom zelo 

zabaven način s spremljanjem poznane ali nepoznane pesmi. 

Odločim se med različnimi načini spremljave. Otroci s svojimi 

inštrumenti igrajo metrum in s tem začutijo utrip glasbe. Najlažje je, 

ko igrajo tako kot teče besedilo. Včasih pa nalogo otežim in otroke 

razdelim v dve skupini, ena spremlja na način metruma, druga pa le 

določene dobe. Slednji najraje dam v roke metalofonske ploščice in 

olajšam delo tako, da za pavzo z udarjalko udari po nogah. Opazila 

sem, da otroci na ta način lažje sledijo navodilom. 
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Slika 2: Glasbeni krog 

Vir: Lasten 

 

Sem oseba, ki rada preizkuša nove stvari in to znanje deli z otroki. 

Najbolj me razveseli, da je njihovo veselje odraz mojega truda in 

pozitivne naravnanosti. Pred dvema letoma sem se udeležila 

seminarja, na katerem sem se prvič srečala z ukulele. Seveda me je 

način, kako enostavno zaigrati pesem  in ob tem peti in korakati, 

popolnoma prevzel. Tako sem se podala novim izzivom naproti, si 

kupila inštrument in ga začela aktivno uporabljati pri svojem 

vzgojnem delu. Odzivi otrok, ko zaigram na ukulele, so neprecenljivi 

in dajo mi polno mero zagona, da ga lahko pogosto uporabim kot 

vzgojni pripomoček. Najprej sem se posluževala pesmi, pri katerih sta 

se izmenjevala le dva akorda. Postopoma sem z vajo začela širiti svoj 

seznam skladbic, ki so obsegale tudi tri ali štiri različne akorde. Moje 

začetno igranje je bilo bolj monotono. Vendar z večkratnim igranjem 

sem pridobila na samozavesti in začela otroške pesmi bolje 

interpretirati. Sedaj ga zelo rada uporabim pri spoznavanju nove 

pesmi, dobro mi služi v glasbenem krogu ali pri izvajanju glasbeno-

didaktičnih iger.  Olajša mi plesne dejavnosti, ko mi ni potrebno 

uporabiti manj kvalitetnih avdio posnetkov in lahko preprosto pesem 

zapojem in zaigram. Včasih ga uporabim kot motivacijsko sredstvo za 

dobro opravljeno delo. Otroci za nagrado lahko preizkusijo moj 

ukulele.  

 

 
Slika 3: Petje pesmi ob spremljavi ukulele 

Vir: Lasten 

 



66 
 

V tem odstavku se bom najbolj opredelila na timsko delo in 

komunikacijo med sodelavci, kot jo sama doživljam. Da je lahko delo 

z otroki na glasbenem področju karseda najbolj kvalitetno izvedeno, 

sem tudi sama opazila, da je potrebna podpora strokovnega delavca 

v oddelku. Tako kot je nujen dober načrt za izvedbo dejavnosti, je 

prav tako dogovor med vzgojiteljico in pomočnico o razporeditvi dela 

ključen, da dejavnost teče po pričakovanjih. Pozitivna naravnanost za 

glasbeno aktivnost po mojih opažanjih daje skoraj enako dobre 

rezultate končnega dela kot dobra priprava. Velikokrat se težave 

pojavijo takrat, ko je glasbeno predznanje sodelavca šibko.  V 

oddelkih z otroki prvega starostnega obdobja mi večinoma to ni 

predstavljalo težav, saj so bile glasbene aktivnosti drugače obarvane. 

Tam je bilo moje delo veliko manj osredotočeno na usvajanje ritma, 

točne intonacije, skupnega začetka in konca petja, lepe interpretacije 

pesmi, ritmičnega odmeva … Bolj je bilo izpostavljeno plesno rajanje 

ob glasbi, rokovanje z inštrumenti v smislu raziskovanja, doživljanje 

ugodja op petju in igranju odraslega, umiritev ob nežni uspavanki, 

spodbujanje igrivosti ob izrekanju bibarij, ponavljanje večinoma istih 

glasbenih vzorcev in njihovo povezljivost z gibanjem telesa. Zato tu 

večinoma ni bilo težav z izvajanjem glasbe pri mlajših otrocih. 

Starejšim otrokom sem se trudila ponuditi več in to je terjalo tudi 

kopico pomoči s strani sodelavke. Če je bila kompleksnost glasbene 

dejavnosti za sodelavko težje izvedljiva, sem jo skušala bolj 

poenostaviti. Tako sem jo lahko izvajala večinoma sama, sodelavka 

pa je bila v pomoč otrokom, da so lažje sledili aktivnosti. Glasbene 

dejavnosti so bile v ta namen bolj enostavno oblikovane, s 

poudarkom na elementih razlikovanja glasnosti, tempa, dolžine,  

povezovanju zvoka inštrumenta z njegovim imenom, skupnemu 

petju pesmi, karaokam … Nisem pa se poslužila spremljanja pesmi v 

dveh skupinah, ki so imela vsaka svoj način spremljave. Tako sem se 

izognila občutku nelagodja ob neizpolnitvi previsokega cilja ter zmedi 

pri dejavnosti.   

 

ZAKLJUČEK 

Učenje novih pristopov in večanje zakladnice znanja se nikoli ne 

konča. Večinoma stopimo na službeno pot z mislijo, koliko lahko 

damo otroku in kaj vse ga naučimo novega. A kaj kmalu ugotovimo, 

da je pravzaprav tudi otrok velik učitelj. Nauči nas potrpežljivosti, 

individualnega pristopa, pokaže, da lahko naenkrat spusti pisano 

paleto čustev. Navadi odraslega na dejstvo, da lahko preseneti 

večkrat, tudi takrat, ko najmanj pričakujemo. Neprecenljivo je to, da 

brez besed pove, da nas ima rad in pokaže, da zna ponosno in brez 

težav stopati v svojih čevljih, pa čeprav narobe obutih.  
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Od hruške do marmelade s 

spremljanjem razvoja 
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Povzetek: Ključnega pomena za učenje predšolskih otrok sta dobro 

počutje otrok in njegova čustvena in miselna zavzetost. Otrok se 

dobro počuti, kadar se počuti varnega, sprejetega, razumljenega in 

če ima možnost vplivanja na stvari, ki ga zadevajo. Pomembno je, da 

je kos stvarem, ki jih počne, in je pri tem miselno zavzet. Predstavila 

bom aktivno vlogo 3–4-letnih otrok pri medpredmetnem 

povezovanju naravoslovja, matematike in glasbe. 

 

Ključne besede: učenje, aktivna vloga, medpredmetno povezovanje 

 

Abstract: The well-being of children and their emotional and mental 

commitment are crucial to the learning of preschool children. A child 

feels good when he feels safe, accepted, understood and if he has 

the opportunity to influence things that concern him. It’s important 

to keep up with the things he does and to be mentally engaged in 

doing so. I will present the active role of 3-4-year-old children in the 

interdisciplinary connection of science, mathematics and music. 
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UVOD 

V našem vrtcu vzgojno-izobraževalni pristop temelji na konceptu 

aktivnega učenja  in pomembnosti pridobivanja otrokovega znanja, 

ki prav z gibanjem omogočata pridobivanje bogatih izkušenj in 

gibalnih doživetij, še posebej v obdobju zgodnjega otroštva. S 3–4-

letnimi otroki smo izvedli zanimive dejavnosti, preko katerih so otroci 

spoznali postopek priprave marmelade, šteli, razvrščali, ustvarjali 

ritem in se naučili veliko novega. 

 

Značilnosti učenja predšolskih otrok 

S. Pellegrini in Sarachi sta igro opredelila kot dejavnost, v kateri ima 

otrok aktivno vlogo. Kurikulum za vrtce (1999) opredeli igro kot 

dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela 

predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko v 

smislu preseganja svoje vpetosti v tako imenovan akademski in 

razvojni pristop v predšolski vzgoji, razumljena kot način otrokovega 

razvoja in učenja v predšolskem obdobju. Ključno vprašanje 

predšolske vzgoje je iskanje učinkovitega ujemanja med kurikulom in 

otrokovimi značilnostmi. Raziskave poučevanja in učenja od vrtcev 

do srednje šole v različnih socialno-kulturnih okoljih kažejo, da se v 

vseh uspešnih vzgojno-izobraževalnih praksah pojavljajo isti 

elementi učinkovite prakse. To so:  

˗ skupne dejavnosti otrok in odraslih, 

˗ razvoj govora in pismenosti na vseh področjih dejavnosti, 

˗ kontekstualizacija, 

˗ dejavnosti, ki spodbujajo mišljenje, 

˗ didaktični pogovor (Tharp in Entz, 2003). 

 

Skupne dejavnosti za skupni cilj so idealno okolje za medsebojno 

pomoč, za medsebojno učenje in za razvoj govora v smiselnem 

kontekstu. Neprecenljiva vrednost skupnih dejavnosti je za odrasle v 

tem, da sodelujejo z otroki, pri tem pa lahko vidijo, spremljajo, 

opazujejo, ocenjujejo in pomagajo, podpirajo vsakega posameznika. 

Odrasli so lahko odzivni na močna in šibka področja, potrebe, želje, 

interese, izkušnje in znanje posameznega otroka. Odlična skupna 

dejavnost je lahko tudi spontana igra, v katero se odrasli vključi kot 

enakovreden igralec in ne kot vodja. V vsaki dejavnosti izvedbenega 

kurikula lahko vzgojitelj spodbuja govorni razvoj in pismenost, hkrati 

pa omogoča, da v vsaki dejavnosti spremlja otrokov razvoj na tem 

področju. Kontekstualizacija je osmišljanje pri povezovanju vrtca kot 

bližnjega socialnega okolja z otrokovimi izkušnjami in njegovim 

življenjem. Razumevanje se razvija s povezovanjem nove informacije 

z znanjem, ki ga že imamo. Kadar abstraktne cilje povezujemo z 

znanjem, izkušnjami in vrednotami otrok in njihovih družin, to 

povezovanje poveča zapomnitev in razumevanje. Dejavnosti, ki 

otrokom predstavljajo velik miselni izziv, razvijajo mišljenje. Človeški 

možgani imajo imanentno lastnost, da iščejo nove izkušnje, ki jih 

vgradijo oz. umestijo v svoje razvijajoče se strukture. Nekateri otroci 

so bolj radovedni od drugih, vse pa je potrebno ustrezno miselno 

podpreti v območju njihovega razvoja. Otroci se učijo, kar jih 
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poučujemo, in bolj ko jih spodbujamo k uporabi kompleksnega 

učenja, bolj ga razvijajo. Poučevanje s pogovorom lahko poteka 

individualno ali v manjših skupinah in je idealni model učenja. 

Vzgojitelj lahko z didaktičnim pogovorom spremlja in podpre trenutni 

otrokov razvoj, z največjo možno odzivnostjo na otroka. Dialog 

vzgojitelju omogoča presojo, podporo in spodbujanje otrokovega 

razvoja, napredka in učenja (Tharp in Entz, 2003). 

 

Cilj učenja v predšolskem obdobju je sam proces učenja, ki pomeni 

spodbujanje otrokovih lastnih strategij učenja in raziskovanja, 

dojemanja, izražanja in razmišljanja. Kriterija kakovosti pri učenju 

otrok sta dobro počutje in vpletenost otroka v dejavnost (Leavers, 

1997). 

 

Igra in učenje na prostem ter postopno učenje na osnovi izkušenj 

Igra je torej pomembna dejavnost v zgodnjem otroštvu, v katerem 

predstavlja tudi osnovo za učenje. Naravno okolje je prostor, ki 

spodbuja h kreativni igri, nudi bogate konkretne izkušnje, ter 

nestrukturiran material, s katerim lahko otrok manipulira. Igra v 

naravi zagotavlja celosten razvoj, tako na kognitivnem in telesnem, 

kot tudi emocionalnem in socialnem področju (Wilson, 1995, v Kos, 

2010.) 

 

Pestalozzi je zasnoval metodo vzgoje in učenja, ki jo lahko povežemo 

s koncepti sodobnih gozdnih vrtcev, saj poudarja pomen 

samoiniciative dejavnosti otrok. Prvi del predstavlja oblikovanje 

varnega in ljubečega okolja, ki omogoča nastanek otrokove pozitivne 

samopodobe, ki je osnova za uspešno učenje. Drugi del pa daje 

poudarek otrokovim izkušnjam, pri katerih pa je zelo pomembna 

kontinuiteta med različnimi stopnjami učenja ter stopnjami prehoda 

med domom in šolo. Učenje mora potekati postopoma, učenje doma 

in v šoli, pa nadgrajevati drug drugega (Joyce, 2012). Raziskovanje je 

predpogoj za razvoj konceptualnega mišljenja in poimenovanje 

predmetov. Učenje se mora začeti z resničnimi naravnimi predmeti, 

ki jih otrok lahko raziskuje. Skrivnost Pestalozzijeve metode je v tem, 

da otroku predstavimo pravi predmet ob pravem času, pri čemer mu 

moramo dovoliti, da se najprej igra in si ustvari svojo predstavo, šele 

kasneje ga vodimo v obsežnejše opise in značilnosti. Učenje torej 

poteka preko konkretne izkušnje, ki jo otrok dobi z raziskovanjem. 

 

Kako spremljati zgodnje učenje in razvoj otrok? 

Pri spremljanju predšolskih otrok izhajamo iz strokovnega znanja o 

tem, kaj se otrok uči, kaj razvija in kako se uči. Otrok se uči znanja, 

veščin, socialnih in komunikacijskih sposobnosti, pismenosti, učnih 

strategij, dispozicij in čustev. Uči se z različnimi strategijami 

raziskovanja, rokovanja s predmeti in sredstvi, išče smisel v odnosih, 

preizkuša, raziskuje, preučuje in ponavlja. Otrok se uči tudi s 

sprejemanjem napak in z obračanjem po nasvet ali pomoč k odraslim. 

Pri spremljanju zgodnjega učenja in razvoja otrok je izjemnega 

pomena spodbujanje govora in pripovedovanja otrok. Vzgojitelj 
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otrokom postavlja vprašanja, ki spodbujajo k razmišljanju, jim nudi 

pripovedovalno zmožnost in si vzame dovolj časa za poslušanje. 

Pomembno je, da se vzgojitelj z otroki pogovarja, ne le govori. 

Vzgojitelj naj spremlja učenje in razvoj otrok pri igri, pri dnevni rutini 

in tudi vodenih dejavnostih. Otrokove odgovore in izjave lahko 

vzgojitelj tudi dokumentira, zapisuje in zbira (videoposnetki, 

intervjuji, anekdotičnimi zapisi, strokovno objektivnimi zapisi, 

opazovalnimi lestvicami …) (Formativno spremljanje v vrtcu, ZRSŠ). 

 

Aktivno učenje skozi delo – aktivna vloga otrok 

Otrok je najuspešnejši, kadar je soudeležen, aktiven, sodeluje pri 

ustvarjanju skupnih ciljev in ima možnost graditi smisel učenja 

(Batistič Zorec, 2010). Tudi Kurikulum za vrtce (1999) zagovarja 

aktivni način učenja, kjer je načelo aktivnega učenja zapisano kot 

zagotavljanje za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje iz 

vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja, kakor 

tudi iz otrokovih lastnih pobud. Aktivna vloga otrok je intenzivna 

miselna aktivnost otroka. Izraža njegov interes in želje, da bi bil 

udeležen v procesu igre, učenja, raziskovanja in odkrivanja. S tem se 

otrok uči in razvija. Aktivni otrok: 

˗ raziskuje, odkriva, primerja, preizkuša, se čudi, poizkuša, 

˗ išče vire, sredstva, informacije, 

˗ ureja in razvršča pridobljene informacije, 

˗ predvideva, sklepa, 

˗ se strinja, se ne strinja, sprašuje, se pogaja, dokazuje, 

˗ načrtuje, predlaga, se dogovarja, 

˗ razlaga, pripoveduje, nariše, dramatizira, oblikuje, sestavi, zgradi, 

zapoje, zapleše, 

˗ daje ideje, pobude, 

˗ vrednoti svoje znanje, učenje in napredek (Formativno 

spremljanje v vrtcu, ZRSŠ). 

 

Ko je otrok dejansko aktiven, dela smiselne povezave med svojimi 

prejšnjimi izkušnjami ter med tem, kar že ve, in tem, kar odkrije in 

izkusi na novo.    

 

Vloga odraslega pri spodbujanju učenja in spremljanju predšolskih 

otrok 

Vloga odraslih v vrtcu je, da otrokom ponudijo ustrezne dejavnosti in 

izzive, jih podpirajo, spodbujajo, opogumljajo, usmerjajo, 

preusmerjajo, svetujejo, pomagajo, demonstrirajo, z njimi 

sodelujejo, se igrajo in se tudi sami učijo. Otroke pozorno opazujejo 

in spremljajo njihov razvoj. Pomembno je, da so dejavnosti 

načrtovane na podlagi temeljitega poznavanja posameznika, 

njegovih potreb in razumevanja. Odrasli so predvsem spremljevalci, 

opazovalci, ne pa aktivni udeleženci. Odrasli podpira otroka z 

nevsiljivim zagotavljanjem stalne pomoči in tako pripravlja otroka, da 

prevzema vedno večjo odgovornost za svoje učenje. Vloga odraslega 

pri spodbujanju otrokovega učenja, je da: 

˗ odkriva in krepi otrokovo notranjo motivacijo, 
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˗ pozorno opazuje otroka in poskuša razumeti njegove strategije 

učenja, 

˗ upošteva otrokove predhodne izkušnje in znanje, 

˗ organizira razmere za otrokovo učenje z odkrivanjem in 

preizkušanjem v sodelovanju z vrstniki in odraslimi, 

˗ spodbuja otroka in mu omogoča, da na različne načine izrazi svoje 

razumevanje stvari, pojavov in odnosov. 

Vloga odraslega pri spremljanju otrokovega učenja in razvoja: 

˗ omogoča spoznavanju individualnih značilnosti in različnosti 

otrok, 

˗ zagotavlja podporo pri učenju, 

˗ je podlaga za načrtovanje dela in življenja v oddelku, 

˗ spodbuja sodelovanje s starši (Formativno spremljanje v vrtcu, 

ZRSŠ).  

 

V interakciji z otrokom poskuša vzgojitelj ugotoviti: 

˗ kakšne so otrokove zmožnosti in spretnosti, 

˗ kako otrok razmišlja, 

˗ kakšna je otrokova strategija reševanja problemov, 

˗ kdaj lahko otrok dela samostojno, 

˗ kdaj otrok potrebuje pomoč in kakšna naj bo (Berk idr., 1995). 

 

Medpredmetna povezava 

Kurikulum (1999) poudarja povezovanje različnih področij dejavnosti 

v vrtcu. Zagotavljati je treba aktivnosti z vseh področij in tako 

spodbujati vse vidike otrokovega razvoja. Pomembno je tudi 

spoštovanje individualnosti in drugačnosti, zasebnosti in strpnosti. 

Medpredmetno povezovanje posnema resnične življenjske situacije, 

kar pomeni močan motiv za učenje ter omogoča povezovanje in 

združevanje različnih učnih ciljev v celoto (Krnel, 2008). V vrtcu le 

redko dejavnosti potekajo kot samostojne, saj večinoma vzgojitelji  

različna področja povezujemo v celoto.  

 

Primer dobre prakse: izhodišče za dejavnost – marmelada 

Izhodišče za izvedbo dejavnosti je bil  kos kruha, namazan z 

marmelado. Vsi imamo radi sladko marmelado in otroke sem 

spodbudila k razmišljanju, kako nastane marmelada. Otroci so vedeli, 

da je marmelada sladka in dobra, imeli so nekaj idej o sadju, kaj več 

pa od njih nisem izvedela. Torej sem jih ponudila peto pesem Anje 

Štefan – Marmelada in jih pustila samostojno razmišljati.  

 

Izdelovanje culice 

Otroci so od doma prinesli palico in večji kos blaga, iz katerega smo 

zavezali culico in jo obesili na palico. Lotili smo se priprave culic, v njih 

dali hruško in se podali na pot. Hodili smo čez travnike, luže, gozd, 

culico nosili, vlekli in ko smo prišli na cilj, nas je v culici presenetila 

»marmelada«. Skupaj smo v gozdu ob deblu sestavili skodelico iz 

paličic in hruškovo marmelado pustili ježku za kosilo. Seveda smo 

pesmico tudi večkrat zapeli, da nas bi ježek le slišal in prihitel po svojo 

malico. 
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Slika 1: Hruškova marmelada v culici 

Vir: Lasten 

 

Didaktična igra v gozdu z  veliko igralno kocko 

V gozd smo odnesli vsak svojo culico in veliko penasto igralno kocko. 

Otroci so imeli možnost metanja kocke, nato pa so sledili navodilom:  

če je bila ena pika, so poiskali en želod, dve piki, so iskali dva žira, če 

je kocka padla na tri pike, so iskali tri storže in vse predmete spravljali 

v svojo culico. Večkrat smo tudi preverili, ali imajo otroci dovolj 

predmetov, ali so kaj izgubili, ali so jih nabrali pravo število.  Stvari, ki 

so jih otroci iskali, sem si izmišljevala sproti, glede na lokacijo, kjer 

smo se v gozdu ustavili. Kadar je kocka padla na sliko ježka, takrat je 

bila naloga, da skupaj zapojemo pesem Marmelada. Med samim 

potekom igre smo se sprehajali, menjali lokacije, tako da so se otroci 

morali orientirati v prostoru. Vse nabrane plodove smo odnesli v 

igralnico. 

Marmelada (Anja Štefan) 

Tri sladke, mehke hruškice, 

tri hruškice dišeče, 

je jež povezal v culico 

in zdaj domov jo vleče. 

 

Čez kamenčke, čez vejice, 

in čez grmovje mlado, 

doma razveže culico 

in najde marmelado. 

 

Razvrščanje jesenskih plodov 

V igralnici smo razvezali svoje culice in razvrstili plodove v 

pripravljene, s slikami opremljene zabojčke.  Tako so otroci sami 

oblikovali kotiček z jesenskimi plodovi, ki je bil na voljo za igro, 

opazovanje, pogovor in taktilno izkušnjo. Otroci so se večkrat lotili 

kuhanja, mešanja pripravljenega materiala, razvažanja s traktorji, 

tovornjaki in tudi razvrščanja po vzorcih. Ob koncu igre so otroci 

razvrstili plodove v prave zabojčke in samostojno pospravili in 

pripravili jesenski kotiček za nadaljnjo uporabo. 

 

 

 

 

 

Slika 2: Spravljanje plodov v culico 
Vir: Lasten 
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Slika 3: Ježkovo presenečenje 

Vir: Lasten 

Tehtanje jesenskih plodov 

Ker smo želeli nadgraditi dejavnosti z jesenskim materialom, smo 

pripravile lesene deske z 

navodili za tehtanje in kocko 

za označevanje ali evalvacijo 

tehtanja. Otroci so imeli na 

deski sličico ploda in pike za 

število. Torej je otrok na  eno 

stran tehtnice dal toliko 

želodov, kot je bilo pikic. Na 

drugo stran je vstavil 

plod, ki je bil na sliki in 

toliko, kolikor je bilo pik. 

Po opazovanju tehtnice se je nato odločil, na kateri strani je težje in 

označil s kocko. Tehtanje smo izvedli v gozdu, ker pa je bila otrokom 

ta dejavnost res zanimiva in so si večkrat v igralnici sami postavili 

tehtnico in tehtali predmete iz našega jesenskega kotička. 

 

Izdelovanje ježka iz lesa in žebljev 

Otrokom sem pripravila kocke iz lesa in jim nastavila kladiva in žeblje 

različnih velikosti. Tu je bila potrebna preciznost in dobra fina 

motorika, saj je bilo potrebno žebelj držati s prsti in po glavi žeblja 

udarjati s kladivom. Seveda je bilo potrebno kar nekaj vaje in 

spretnosti, da jim je uspelo stabilizirati žebelj. Otroci so spretno 

zabijali žeblje v les in si izdelali svojega ježka. Tako kot je naraščalo 

število bodic na ježkovem hrbtu, tako je rasel ponos pri otrocih, ker 

so bili pri svojem delu uspešni. Lesene ježke smo potem postavili na 

razstavo in jih ponosno pokazali prijateljem in staršem. 

 

Ustvarjanje ritma in pesem »Marmelada« 

V vrtcu smo si pripravili prazna PVC vedra in z rokami ustvarjali ritem. 

Igrali smo tiho, glasno, hitro in počasi, nato pa postopoma prešli na 

spremljavo pesmi Marmelada. Otroci so udarjali ritem po zlogih, nato 

pa postopoma pripevali po melodiji. Kasneje smo roke zamenjali s 

paličicami, najprej eno, nato dve in takrat je ritem postal še izrazitejši 

in natančnejši. Pesem Marmelada smo s spremljavo predstavili tudi 

otrokom iz sosednje skupine in tudi staršem preko video srečanja. 

 

Pismo in zaklad za skupino 

Sledil je sprehod do mesta, kjer 

smo ježku pustili hruške oz. 

»marmelado« in tam nas je čakalo 

presenečenje.  

 

 

 

 

Skodelica je bila prazna, poleg pa je stala košara z oznako žabice, kar 

je pomenilo, da je namenjena nam, naši skupini. V košari je bilo 

pismo za vse otroke in hruške za vsakega od nas. Ježek se nam je v 

Slika 2: Tehtanje plodov po navodilih 

Vir: Lasten 
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pismu zahvalil za slastno malico in nam v zahvalo pustil ne samo 3, 

temveč 21 dišečih hrušk, s katerimi smo se posladkali. Otroci so z 

navdušenjem pripovedovali staršem, kako nas je ježek presenetil in 

kaj nam je napisal. Zadovoljstvo je bilo očitno, saj se otroci vsakič, ko 

gremo mimo, spomnijo na ježka in košaro. 

 

ZAKLJUČEK 

Menim, da je v predšolskem obdobju aktivno učenje v naravi 

izjemnega pomena, saj pri otrocih spodbuja radovednost, 

kreativnost in vedoželjnost. Otroci v predšolskem obdobju se 

najbolje učijo v naravnem okolju. V konkretnem vsakdanjem življenju 

lahko vzgojitelj dobi mnogo idej za spodbujanje razvoja mišljenja, 

govorjenja, čustvovanja ter gibalnega, moralnega in socialnega 

razvoja, seveda pa je potrebna odprtost in občutljivost vsakega 

strokovnega delavca. Želimo si zdravih, nadobudnih in sposobnih 

novih generacij ljudi, ki bodo rezultat našega dobro opravljenega 

dela in uresničenega poslanstva. Otroci, ki so bili aktivno vključeni v 

konkretne dejavnosti, so preko igre spoznali veliko novih vsebin, se 

preko gibanja in aktivnosti naučili novo deklamacijo, hkrati pa ves čas 

žareli od veselja in ponosa.      
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Mala odbojka v 4. in 5. razredu 

osnovne šole 
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Povzetek: V Članku so opisane razvojne  značilnosti otrok v 4. in 5. 

razredu osnovne šole. Glede na to so opisani tudi smotri, ki naj bi jih 

učenci usvojili v tem starostnem obdobju. V nadaljevanju sledi opis 

male odbojke. Tu so opisana pravila, ki jih moramo poznati, preden 

se lotimo poučevanja. Kasneje sem malo odbojko umestila v učni 

načrt. Opisani so operativni cilji, ki so na tak in drugačen način 

povezani z malo odbojko v 4. in 5. razredu. V zadnjem delu spoznamo 

še metodiko poučevanja male odbojke, kjer sem slikovno predstavila 

vaje, ki jih sama najpogosteje uporabljam pri poučevanju male 

odbojke. 

 

Ključne besede: mala odbojka, razvojne značilnosti otrok, metodični 

postopki, učni načrt  

 

Abstract: The article in the introductory part describes why I decided 

to write this article. There are described developmental 

characteristics of children in the 4th and 5th grade of primary school. 

Given this, here are also described the goals that students are 

expected to master at this age. In the following, there is a description 

of mini volleyball. Here are written the rules we need to know before 

we start teaching. I have also placed a mini volleyball in the 

curriculum. The operational goals which are somehow related to 

mini volleyball in 4th and 5th grade are also described here. In the 

last part we get to know the methodology of teaching small 

volleyball. Here I have pictorially presented the exercises that I 

myself most often use in teaching small volleyball. 

 

Key words: small volleyball, developmental characteristics of 

children, methodical procedures, curriculum 
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UVOD 

Čopi (2005) pravi, da če se hočemo naučiti neke športne igre, 

moramo pristopiti načrtno in postopno. Koraki morajo biti 

premišljeni. To je stavek, ki sem ga v preteklosti slišala že večkrat. In 

ravno ta stavek me je prignal do tega, da se, kot učiteljica, 

poučevanja športa lotim bolj premišljeno. Zavedam se, da imam 

ogromen vpliv na razvoj učenčevih sposobnosti, športnih znanj in 

morda še najpomembnejše, na učenčev odnos do športa. Predstavila 

vam bom mojo pot pri poučevanju male odbojke v 4. in 5. razredu 

osnovne šole. Zakaj sem izbrala ravno odbojko? Prvo vodilo mi je bilo, 

da je odbojka šport, ki ga lahko igramo celo življenje, ne glede na 

starost in spol. Boljša nam zdravje in razpoloženje, še posebej, če jo 

igramo v naravi. Med igranjem športa se nenehno raztegujemo in 

krepimo svoje telo. Poleg tega je odbojka vodilna med športnimi 

igrami glede krepitve družabnosti. Vse to pa so stvari, ki jih otroci v 

4. in 5. razredu še kako potrebujejo. 

 

Razvojne značilnosti otrok v 4. in 5. razredu osnovne šole 

V tem obdobju je pri učencih moč opaziti izboljšanje na večih 

področjih: 

– koordinacijske sposobnosti,  

– prirastek moči, vzdržljivosti in hitrosti, 

– lažje ravnajo s svojim telesom, 

– njihov organizem je bolj pripravljen za fizične obremenitve. 

 

V tem obdobju se opazi tudi sprememba v njihovi psihologiji. Ker so 

otroci pri tej starosti močnejši, to močno vpliva tudi na njihovo 

povečanje koncentracije in posledično večji interes (Krevsel, 1993).  

Glede na razvojne značilnosti otrok in na njihove motorične 

sposobnosti, lahko opišemo smotre, ki naj bi jih učenci usvojili v tem 

starostnem obdobju. Navedeni smotri so povzeti po (Praček 1998, 

str. 23): 

Učenci naj razvijejo gibalne sposobnosti do stopnje, ki jim omogoča 

uspešno igranje mini odbojke: 

– koordinirano izvajanje gibanj (pravilnost izvedbe, usklajenost 

gibanja rok in pravilnost nog), 

– orientacijo v prostoru in situacijsko mišljenje,  

– odzivanje na vidni signal. 

 

Učenci naj znajo: 

– različna nošenja, kotaljenja, potiskanja, vodenja in odbijanja žoge 

z roko brez ovir ali med ovirami, 

– različna metanja in lovljenja žoge, 

– usmerjati žogo z različnimi elementi odbojke na želeno igralno 

mesto, 

– temeljne elemente odbojke (zgornji in spodnji odboj, spodnji 

servis) individualno, v paru ali skupini, 

– temeljne elemente odbojke na igrišču za mini odbojko, 

– gibalne naloge v polju in ob mreži, 

– igrati mini modele odbojke. 
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Učenci naj spoznajo posebnosti odbojkarske igre: 

– smisel odbojke kot kolektivne igre, 

– pomen sodelovanja v igralnih situacijah, 

– športne naprave in rekvizite, ki so potrebni za igranje odbojke, 

– izraze in pojme, ki so povezani z mini odbojko, 

– odbojkarsko ogrevanje, 

– pravila mini odbojke, 

– najpomembnejše sodniške znake in njihov pomen, 

– pisanje enostavnega zapisnika, 

– različne organizacijske metode in oblike, 

– možnost rekreativnega in tekmovalnega ukvarjanja z odbojko. 

 

Učenci naj si oblikujejo in razvijajo stališča, navade in načine 

ravnanja: 

– odnos do mini odbojke in njenih pravil, 

– odnos do sodelovanja v igralnih situacijah, 

– odnos do tekmovanja in svojih nalog v skupinski igri, 

– odnos do soigralcev, tekmecev in sodnika, 

– športno prenašati poraz, 

– samozavest, borbenost in vztrajnost, 

– higienske navade. 

 

Mala odbojka in pravila igre 

Mala odbojka je igra, ki je primerna za otroke od 7. do 14. leta. 

Otrokom omogoča, da se preko osnovnih iger približajo pravi 

odbojki. Zanjo je značilno postopno seznanjanje s posebnostmi 

odbojke. Tehničnih elementov, taktičnih nalog, igralne strategije in 

filozofije se otroci naučijo skozi igro (Krevsel, 1993). 

 

FIBV je predlagala določena pravila (višina mreže 2,1 m, starost 9–12, 

3 igralci, teže žoge 220 g, igrišče – 4,5 x 12 m). Pri nas igramo odbojko 

s podobnimi pravili, le da smo jih dopolnili z nekaj dodatki, ki so 

prilagojena otrokom. Mala odbojka ima za učenje odbojke kar nekaj 

prednosti: manjše igrišče, nižja mreža in manjše število igralcev. Prav 

tako lahko bolje izkoristimo prostor, saj nam običajna igrišča za 

odbojko omogočajo, da lahko tam naredimo več manjših igrišč, ki so 

primerna za malo odbojko. Takšna igra nudi učencu vse, kar je 

bistveno za športno igro. Učenec je od začetka do konca aktivno 

udeležen v igri in pri doseganju končnih rezultatov.  

 

Mala odbojka ima kar nekaj prednosti. Sluga pravi, da so prednosti 

sledeče: manjše igrišče, nižja mreža, manjše število igralcev in večja 

intenzivnost vadbe. Prav tako lahko bolje izkoristimo prostor, saj nam 

običajna igrišča za odbojko omogočajo, da lahko tam naredimo več 

manjših igrišč, ki so primerna za malo odbojko. Takšna igra nudi 

učencu vse, kar je bistveno za športno igro. Učenec je od začetka 

aktivno udeležen v igri in pri doseganju končnih rezultatov (Sluga, 

1975). 
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Odbojka v učnem načrtu 

Moramo priznati, da je včasih odbojka v osnovni šoli, predvsem na 

razredni stopnji, kar nekoliko zapostavljena. Največkrat je temu treba 

pripisati neznanje učiteljev. Vsi, ki smo to že kdaj počeli, se bomo 

lahko znašli v tem opisu. Na vsako stran mreže (ki jo je nek profesor 

športne vzgoje postavil previsoko za naše učence) postavimo 5 do 8 

učencev. Še enkrat toliko jih stoji ob igrišču in čaka na svojo 

priložnost. Vsi vemo kaj sledi: otroci v polju se trudijo spraviti žogo 

čez mrežo, največkrat neuspešno. Kmalu obupajo. Ugotovijo, da 

odbojka ni za njih, da je pretežka, da tega nikoli ne bodo znali. Da ne 

govorimo, kaj se ta čas dogaja z učenci, ki čakajo na svojo priložnost. 

In na tem mestu marsikateri učitelj obupa. In tako v večini primerov 

tudi je. Naučiti množico igralnih prijemov pri številčno močnih 

razredih je vse prej kot lahko. Iz teh razlogov se je nato razvila novost, 

ki ji pravimo mala odbojka. Na normalnih igriščih za odbojko je 

mogoče improvizirati več igrišč za razne modele igre. Iz učnega načrta 

za 4. in 5. razred je tako mogoče izpisati kar nekaj operativnih ciljev, 

ki so povezani z malo odbojko.  

 

4. razred 

Telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti: 

– razvijati gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami gibanja, 

zahtevnejšimi, 

– elementarnimi in malimi igrami, štafetami ter poligoni, 

– razvijati gibalne sposobnosti (koordinacija gibanja, moč, hitrost, 

– gibljivost, ravnotežje, natančnost) z izbranimi nalogami, 

– spremljati telesne značilnosti, gibalne in funkcionalne 

sposobnosti. 

 

Usvajanje različnih športnih znanj: 

– širiti gibalne zasnove, na katerih je mogoče nadgrajevati različna 

osnovna športna znanja, 

– znati ravnati z različnimi športnimi pripomočki (žoge, kolebnice, 

trakovi, 

– kiji, obroči, ovire, loparji ...), 

– naučiti se osnovnih tehničnih in taktičnih elementov malih 

športnih iger. 

 

Seznanjanje s teoretičnimi vsebinami: 

– poznati športna orodja in pripomočke, njihovo poimenovanje 

ter uporabo, 

– spoznati osnovne pojme športnega izrazoslovja, 

– poznati osnovne značilnosti posameznih športov, 

– spoznati pravila malih športnih iger, 

– razumeti prednosti primernega športnega oblačila in obutve, 

– spoznati in razumeti pomen vpliva športne vadbe na držo, 

zdravje in dobro počutje,  

– prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad 

ter načinov ravnanja, 

– razvijati samozavest in vztrajnost, 
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– razvijati pozitivne vzorce športnega obnašanja, medsebojnega 

sodelovanja in sprejemanja drugačnosti, 

– razvijati higienske navade, povezane z vadbo, umivanjem po 

njej, čistočo vadbenega prostora in opreme, 

– privzgojiti odnos do varovanja šolske lastnine in športne 

opreme. 

 

Telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti: 

– razvijati gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami gibanja, 

zahtevnejšimi elementarnimi in malimi igrami, štafetami ter 

poligoni, 

– razvijati gibalne sposobnosti (koordinacija gibanja, moč, hitrost, 

gibljivost, ravnotežje, natančnost) z izbranimi nalogami, 

– spremljati telesne značilnosti, gibalne in funkcionalne 

sposobnosti. 

 

Usvajanje različnih športnih znanj: 

– nadgrajevati različna sestavljena športna znanja, 

– znati ravnati z različnimi športnimi pripomočki (žoge, kolebnice, 

kiji, 

– obroči, ovire, loparji ...), 

– naučiti se pravilne tehnike tekov, skokov in metov. 

 

Seznanjanje s teoretičnimi vsebinami: 

– poznati športna orodja in pripomočke, njihovo poimenovanje ter 

varno uporabo, 

– poznati osnovne pojme športnega izrazoslovja, 

– poznati značilnosti posameznih športov, 

– poznati in upoštevati pravila malih športnih iger, 

– razumeti prednosti primernega športnega oblačila in obutve v 

različnih pogojih (vadba, tekmovanje, različne vremenske 

razmere ...), 

– razumeti pomen vpliva redne športne vadbe na držo, zdravje in 

dobro počutje. 

 

Prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad ter 

načinov ravnanja: 

– razvijati samozavest, odločnost, borbenost in vztrajnost, 

– razvijati pozitivne vzorce športnega obnašanja, medsebojnega 

sodelovanja in sprejemanja drugačnosti z vadbo, tekmovanji ter 

ogledi športnih prireditev, 

– privzgojiti odnos do higienskih navad (preoblačenje, umivanje po 

vadbi, čistoča prostorov in osebne športne opreme), 

– privzgojiti odnos do varovanja šolske lastnine in športne opreme. 
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Metodika učenja male odbojke 

Z učenjem male odbojke ne začnemo šele v četrtem razredu. Za 

otrokov razvoj sposobnosti je pomembno že rokovanje z žogo v 

prvem triletju, kjer otroci spoznajo abecedo iger z žogo.  

Dežman (2004) v ta sklop iger zajema enostavna, sestavljena in 

situacijska gibanja z žogo, ki so vključena v različne vaje, elementarne 

in male moštvene igre z žogo. Predstavljajo temelj večini športnih 

iger z žogo. Igre z žogo so izredno pomembno področje športne 

vzgoje v tem prvem obdobju, saj vplivajo na razvoj koordinacije, 

natančnosti zadevanja in podajanja ter ravnotežja. Situacijska 

gibanja z žogo dodatno vplivajo na razvijanje pozornosti, orientacije 

v prostoru,  hitrosti odzivanja in situacijskega mišljenja. Moštvene 

dejavnosti z žogo razvijajo tudi sodelovanje med sodelujočimi, 

razvijanje strpnosti, športnega duha in samodiscipline. 

 

Na osnovi predhodno osvojenih gibanj ter pridobljenih sposobnosti 

začnemo učence seznanjati z osnovnimi elementi odbojkarske igre. 

Osnovne prvine katerih usvojitev začetniku omogoča sodelovanje v 

najenostavnejših oblikah odbojke so: 

– zgornji odboj, 

– spodnji odboj, 

– spodnji servis. 

 

Usvojitev zgornjega odboja, spodnjega odboja in spodnjega servisa 

zadostuje, da se otroci lahko seznanijo z igro 1 na 1 ter da lahko s 

postopnostjo prehajajo na preostale različice male odbojke. Ko sem 

se odločila, da bom več svojega časa posvetila temu, da se naučim, 

kako otroke učiti odbojke, sem naletela na manjšo težavo. O sami 

odbojki je mnogo napisanega, slabše pa so zadeve podprte slikovno. 

Zato sem se odločila, da bom sama pripravila nabor vaj, ki bodo 

morda v pomoč še komu. Posvetila sem se vsem trem, že prej 

opisanim, oblikam odbojke: zgornjemu in spodnjemu odboju ter 

spodnjemu servisu.  

 

Zgornji odboj 

Zgornji odboj je podaja v srednji preži z obema rokama, kjer so prsti 

višje od zapestja (Krevsel, 1993, str. 73). V nadaljevanju vam bom 

opisala, kako najlažje učimo tehniko zgornjega odboja. Tekst sem, 

zaradi lažjega razumevanja napisanega, podprla še slikovno. Izbrala 

sem nekaj vaj, ki jih sama najraje vpeljem v ure športne vzgoje.  

 

Učenec kleči in oblikuje odbojkarsko košarico na žogi pred nogami. 

Žogo prenese v pravilen položaj pred čelom. 
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Slika 1: Pravilen položaj odbojkarske košarice 

Vir: Lasten 

 

Učenec kleče valja žogo naprej in nazaj pred sabo, postavi 

odbojkarsko košarico in žogo prenese v pravilen položaj pred čelo. 

 

 
Slika 2: Postavitev košarice 

Vir: Lasten 

 

Med učencema je razdalja 2–3 metre. Eden od učencev sedi, drugi 

stoji in ima v roki žogo. Stoječi vrže žogo partnerju, ki jo ujame v 

odbojkarsko košarico. Izpred čela žogo sune do učenca, ki stoji. Vsak 

učenec opravi 10–15 ponovitev, nato učenca zamenjata vlogi (isto 

vajo lahko izvajata tudi stoje in žogo mečeta levo, desno, naprej, 

nazaj ...). 

 

 
Slika 3: Lovljenje v odbojkarsko košarico 

Vir: Lasten 

 

Učenca sta postavljena v paru na razdalji 2–3 metre. Eden od učencev 

sedi, drugi stoji. Stoječi vrže žogo z obema rokama od spodaj proti 

partnerju, ki žogo ujame v košarici pred čelom. Žogo si vrže nad sebe 

in jo z zgornjim odbojem odbije do učenca, ki stoji. Vajo ponovita 10–

15-krat, nato zamenjata vlogi. 
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Slika 4: Zgornji odboj sede 

Vir: Lasten 

 

Postavitev učencev je enaka kot prej, le da učenec, ki sedi, izvede 

takojšen zgornji odboj. Vajo ponovita 15 do 20-krat, nato vlogi 

zamenjata (vajo lahko prilagodimo tudi tako, da učenec kleči ali stoji). 

 

 
Slika 5: Takojšen zgornji odboj 

Vir: Lasten 

 

Učenec odbije žogo v tla, v smeri naprej, steče in ujame žogo v 

položaju za zgornji odboj. 

 

 
Slika 6: Lovljenje v odbojkarsko košarico 

Vir: Lasten 

 

Učenca sta postavljena v parih na razdalji 2–3 metre. Eden od 

učencev sedi, drugi stoji. Učenec, ki sedi, si žogo vrže nad sebe in 

izvede zgornji odboj do partnerja. Ta mu žogo vrne, po 10–15 

ponovitvah zamenjata vlogi. 

 

 
Slika 7: Zgornji odboj po podaji nad sebe 

Vir: Lasten 
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Razdalja med učencema je 3–4 metre. Učenec, ki stoji meče žogo 

učencu, ki sedi na švedski klopi. Ob vstajanju s klopi izvede zgornji 

odboj. Po določenem času vlogi zamenjata. 

 

 
Slika 8: Odboj iz švedske klopi 

Vir: Lasten 

 

Učenca si podajata žogo na razdalji 3–4 metrov. 

 

 
Slika 9: Podaja z zgornjim odbojem 

Vir: Lasten 

 

Učenca sedita in si na razdalji 2–3 metrov podajata žogo z zgornjim 

odbojem. 

 

 
Slika 10: Podaja z zgornjim odbojem v sede 

Vir: Lasten 

 

Igra: Odbojka z balonom, kjer so pravila enaka odbojkarskim, le da je 

namesto žoge trši balon, server pa se lahko malo približa mreži.  

 

 
Slika 11: Odbojka z balonom 

Vir: Lasten 
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Učenec vrže žogo nad sebe, izvede zgornji odboj in jo ujame.  

 

 
Slika 12: Odboj nad sebe 

Vir: Lasten 

 

Učenec izvede zgornji odboj nad sebe, se usede in ujame žogo (žogo 

lahko ujame tudi med sedanjem na tla). 

 

 
Slika 13: Odboj nad sebe, se usede 

Vir: Lasten 

 

Učenec sede odbije žogo z zgornjim odbojem, vstane in jo ujame. 

 

 
Slika 14: Odboj v sede, lovljenje stoje 

Vir: Lasten 

 

Učenec z zgornjim odbojem odbije žogo, sledi odboj z glavo, na koncu 

pa žogo ujame. 

 

 
Slika 15: Odboj z glavo 

Vir: Lasten 
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Učenec med zaporednimi zgornjimi odboji žogo spušča na tla (vajo 

izvaja na majhnem prostoru). 

 

 
Slika 16: Odboj s spuščanjem žoge na tla 

Vir: Lasten 

 

Učenca si na razdalji 5–6 metrov podajata žogo tako, da jo pred 

odbojem pustita pasti na tla. 

 

 
Slika 17: Podaja s spuščanjem žoge na tla 

Vir: Lasten 

 

Spodnji odboj 

Začetna faza je srednja odbojkarska preža, roke so nekoliko 

razširjene in pred telesom, komolci so rahlo upognjeni. Iz tega 

položaja se roke iztegnejo in z dlanmi spojijo. Podlahti so vzporedne, 

notranji strani sta obrnjeni navzgor. Sedaj pa si oglejmo par slikovno 

podprtih vaj za učenje tehnike spodnjega odboja oziroma sprejema. 

 

Učenec drži žogo na podlahteh partnerja, ki imitira spodnji odboj. 

Roke, v katerih drži žogo, popušča, vendar žoge ne izpusti. 

 

 
Slika 18: Imitacija spodnjega odboja 

Vir: Lasten 

 

Med učencema je razdalja 2–3 metre. Eden od učencev stoji, drugi 

sedi. Učenec, ki stoji, vrže žogo pred partnerja tako, da le ta lahko 

izvede spodnji odboj na prvi 1/3 podlahti (roke so iztegnjene, ramena 

potisnjena naprej in navznoter). 
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Slika 19: Podaja s spodnjim odbojem 

Vir: Lasten 

Med učencema je razdalja 2–3 metre. Učenec, ki stoji, vrže žogo 

učencu, ki sedi na klopi. Učenec sede, s spodnjim odbojem vrne žogo 

partnerju (odboj lahko izvede tudi med vstajanjem). 

 

 
Slika 20: Spodnji odboj sede 

Vir: Lasten 

 

Na razdalji 3–4 metrov eden od učencev meče žogo, drugi mu jo s 

spodnjim odbojem vrne. 

 

 
Slika 21: Vračanje žoge s spodnjim odbojem 

Vir: Lasten 

 

Učenec, ki stoji 2–3 metre od zida, vrže žogo vanj, izvede spodnji 

odboj in ujame žogo (10–15 izmetov žoge v smeri od spodaj navzgor 

v zid). 

 

 
Slika 22: Spodnji odboj v steno 

Vir: Lasten 
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Spodnji servis 

Spodnji servis nima take agresivnosti kot zgornji servis. Njegov 

poglaviten namen ni doseganje točke, niti ni agresiven element 

napada, ampak je le uvodni tehnični element. Spodnji servis 

omogoča učenje drugih tehničnih elementov in graditev igre. 

Uporabljamo ga, dokler nista sprejem servisa in prednji zgornji servis 

na takem nivoju, da omogočata natančno izvedbo kompleksnih vaj. 

Cilj učenca je izpopolniti igro, ne pa zmagovati s servisi, ki jih učenci 

ne morejo sprejeti. Tudi za usvajanje tehnike spodnjega servisa sem 

izbrala nekaj vaj, ki bi vam jih rada predstavila v nadaljevanju. 

 

Učenca izmenično izvajata spodnji servis, brez mreže kot ovire in 

postopno povečujeta razdaljo (3–6 metrov). Partner poskuša vsako 

žogo ujeti. 

 

 
Slika 23: Spodnji servis brez mreže 

Vir: Lasten 

Učenca izmenično izvajata spodnji servis čez mrežo. Začetna 

oddaljenost učencev od mreže je 3 metre. Razdaljo postopno 

povečujeta (do 6 metrov). Partner poskuša vsako žogo ujeti. 

 

 
Slika 24: Spodnji servis čez mrežo 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Odbojka je moštven šport. Vpliva na razvoj otrokovih športnih znanj, 

sposobnosti in na koncu, a ne najmanj pomembno, na otrokov 

psihosocialen razvoj. Če bo otrok pričel uživati v športu, bo s tem 

naredil velik korak pri socializaciji, zdravju, druženju z vrstniki. Učitelji 

lahko ogromno pripomoremo k temu, da se otrok zaljubi v šport za 

vse življenje. Poučevanje odbojke se ne začne šele v 4. razredu. 

Razvoj poteka že skozi celoten otrokov razvoj. Od prvega stika z žogo, 

ki jo kupi babica. V prvem triletju osnovne šole se otrok postopoma 

navaja na žogo, na njeno obliko, lastnosti in delo z njo. Vpelje se v 

prve oblike skupinskih športov, tekmovalnosti in »fair playa«. 
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Sistematično pa se poučevanje odbojke prične v četrtem razredu. Na 

nas učiteljih je, da se bomo dodobra izobrazili, saj bomo le tako lahko 

učence ustrezno pripravili na odbojko. Na tak način, kot sem omenila 

že v uvodu. Na odbojko, v kateri bodo lahko uživali vse življenje.  

 

Viri in literatura 

1. Čopi, J. (2005). Od začetnika do odbojkarja. Ljubljana: Odbojkarska zveza 

Slovenije. 

2. Dežman, C., in Dežman, B. (2004). Igre z žogo v prvem triletju osnovne šole. 

Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

3. Krevsel, V. (1993). Odbojka, Gradivo za vaditelje (popravljena in dopolnjena 

izdaja). Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

4. Praček, T. (1998). Odbojka v osnovni šoli: Projekt, ki se je uspešno potrdil v 

strokovni pedagoški praksi 2. del. Murska Sobota: Športna zveza. 

5. Sluga, S. (1975). Telesna vzgoja za višje razrede osnovne šole. Ljubljana: 

Mladinska knjiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Didaktične igre kot učni pripomoček 
 

SNJEŽANA RAJAKOVIĆ, prof. raz. pouka 

snezana.rajakovic@os-makole.si 

 

Povzetek: V članku sem se osredotočila predvsem na didaktične igre, 

pri katerih že v naprej vemo, katere cilje želimo doseči. Zelo 

pomemben vidik je, da didaktične igre za učence ne predstavljajo 

učenja in niso obremenjeni z morebitnim neznanjem ali ovirami, na 

katere naletijo ob igri, ampak jih uporabljajo nevezano na proces 

učenja in pri tem se zabavajo ter utrjujejo medsebojne, socialne 

stike.  Na začetku sem podala nekaj teoretičnih izhodišč, predstavila 

sem metodo NTC in opisala, kako pomembna je didaktična igra pri 

učenju. V nadaljevanju sem predstavila nekaj didaktičnih iger, ki jih 

lahko uporabimo kot uvod v uro, motivacijo ali utrjevanja ter 

preverjanje znanja. Prav tako sem se dotaknila interaktivnih spletnih 

iger. Predstavila sem  didaktične  igre za matematiko, spoznavanje 

okolja in slovenščino.  

 

Ključne besede:  osnovna šola, didaktična igra, motivacija, učenje, 

utrjevanje  

 

Abstract: In the article, I focused mainly on didactic games, in which 

we know in advance what goals we want to achieve. A very important 

aspect is that didactic games for students do not represent learning 

and are not burdened with any ignorance or obstacles they 

encounter during the game, but use them independently of the 

learning process and have fun and strengthen mutual social contacts. 

At the beginning, I gave some theoretical starting points, presented 

the NTC method and described how important a didactic game is in 

learning. In the following, I have presented some didactic games that 

can be used as an introduction to the lesson, motivation or 

consolidation, and knowledge testing. I also touched on interactive 

online games. I presented didactic games for mathematics, learning 

about the environment and Slovene language. 

 

Key words: primary school, didactic game, motivation, learning, 

consolidation of knowledge 
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UVOD 

Igra je za otrokov razvoj tako pomembna, da je pravica do igre 

zapisana celo v človekovih pravicah. V 31. členu je zapisano, da 

države pogodbenice priznavajo otrokovo pravico do počitka in 

prostega časa, do igre in razvedrila, primernega otrokovi starosti, in 

do prostega udeleževanja kulturnega življenja in umetnosti. Igra je 

samo po sebi nekaj dobrega, prijetnega in je priprava za kasnejše 

poklicno delo. Če igro določajo in usmerjajo odrasle osebe, zna to 

negativno vplivati na razvoj domišljije, samostojnosti in iniciativnosti, 

ki izvira iz otrok samih. Po drugi strani pa naj otroci ne bodo 

prepuščeni sami sebi, saj je pomoč odraslih dobrodošla in koristna, 

otroka spodbudi, usmerja in vodi k razvojno višjim in zahtevnejšim 

ravnem. Kadar se otrok usmerjeno igra – kadar ima igre s pravili, 

razvijamo otrokove sposobnosti, čustva in vplivamo na izkustva. Igro 

ne smemo vsiljevati, mora biti primerna starosti, saj se mora otrok 

pri igri počutiti sproščen, vesel, kajti samo takšna igra dviga otrokovo 

samozavest Bregant (2015 v Vojnovič in drugi, 2009). Otrok se skozi 

igro vsestransko razvija.  Ustvarjalne igre vplivajo na razvoj 

ustvarjalne domišljije in privzgajanje vzgojnih norm. V družabnih 

igrah otrok razvija socialna čustva, npr. simpatijo do človeka, 

naklonjenost, obzirnost, solidarnost, požrtvovalnost. V igri se nauči 

obvladovati sebe in sodelovati s soigralci, s tem pa se usposobi za 

življenje v resničnem svetu. Gibalne igre otroka spodbudijo h gibanju. 

Zato je morda prav, da ponudimo otrokom več proste gibalne igre 

zunaj, na prostem, kar je najpreprostejša rešitev za preprečevanje 

debelosti (Bregant v Burdette in Whitaker 2005). Gibaje sprošča 

napetost, nas napolni z energijo, obvladujemo svoje telo, 

spodbujamo telo k vzdržljivosti in zaradi vsega skupaj se nam viša 

samozavest. Otroci se v skupinski igri učijo dela v skupini, pogajanja, 

reševanja sporov in postavljanja zase (Bregant, 2015, str. 25–27). 

 

NTC program  

Po pisanju (Rajović, 2020) je NTC program pedagoški pristop, ki je 

sestavljen iz različnih iger za otoke, ki dobro vplivajo na nastajanje in 

utrjevanje možganskih povezav v obdobju od rojstva do desetega 

leta starosti. Miselna aktivacija otrok poveča znanje, trajnost in 

uporabnost osvojenega znanja. Avtor programa je dr. Rajko Rajović s 

svojimi sodelavci in delujejo pod okriljem mednarodne organizacije 

Mense. Ta način učenja dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce in 

osnovno šolo s predlogi, ki so usmerjeni v telesno-gibalne in miselne 

igre ter dejavnosti. Dejavnosti so zbrane tako, da povezujejo 

otrokove izkušnje iz vsakdana in so uporabne na različnih področjih 

vrtčevskih in šolskih dejavnosti (jezikovnem, športnem, 

matematičnem, družboslovnem in naravoslovnem). NTC je 

sestavljen iz treh stopenj: 

1. stopnja  – Spodbujanje razvoja nevronskih poti in povezav 

(telesno-gibalne igre, igre za akomodacijo, grafomotorične igre). 

 Motorične dejavnosti, dinamično prilagajanje očesa, 

rotacija, ravnotežje, tek, koordinacija oko-roka. 

 Vaje za fino motoriko. 
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2. Stopnja – Spodbujanje razvoja miselnih procesov (igre s simboli, 

igre spomina, glasbene dejavnosti). 

 Abstrakcija, vizualizacija. 

 Miselna klasifikacija in miselna seriacija. 

 Asociacije in analogije. 

 Glasba. 

3. Stopnja – Spodbujanje razvoja funkcionalnega razmišljanja 

(uganke/problemska vprašanja, igre za spodbujanje 

ustvarjalnega mišljenja). 

 Ugankarske zgodbe. 

 Ugankarska in problemska vprašanja. 

S temi dejavnostmi vzpostavimo dobre temelje za nadaljnje učenje.  

 

Didaktična igra kot metoda dela v šoli in njen pomen, vloga ter vpliv 

Če je otrok motiviran, se najbolje uči in če pri tem uporabimo igro, se 

kažejo pozitivni vplivi tudi v kasnejšem življenju učenca. V šoli 

uporabljamo zato didaktične igre, ki jih pripravijo in sestavijo odrasli 

– učitelji, ki pa sledijo nekim ciljem. Samo učitelj ve za te cilje, učenci 

pa se na zabaven način spoznajo novo učno snov, učijo, utrjujejo in 

preverjajo znanje. V šoli deluje didaktična igra motivacijsko vpliva na 

učence, spodbuja samostojnost, pozornost, kritičnost, reševanje 

problemov in hkrati se ga navaja na upoštevanje določenih pravil, 

razvija pa spretnosti, znanje, sposobnosti … Didaktična igra tako 

učencev ne utruja, ampak nanje vpliva pozitivno. Da pa so igre 

uporabljene pravilno, je treba slediti ciljem in jih sistematično 

uporabljati, vendar pri tem moramo še vedno paziti, da je igra 

primerna razvojni stopnji. Prav tako imajo didaktične igre pravila, po 

katerih igro igramo, ima vsebino ter spoznamo ali poznamo potek 

igre. Seveda pa mora biti didaktična igra privlačna, zanimiva in 

zabavna.  

 

Vrste iger   

Iglič idr. (v Merhar, 2013) pravijo, da je didaktično učenje celovito 

učenje, saj omogočajo razvoj domišljije, jo spodbuja in usmerja v 

pozitivno komunikacijo. Poznamo različne vrste didaktičnih iger. 

Razvrstil jih je Kamenov (1981) v različne skupine: 

– Domine, slike v parih, igre kot »Črni Peter«. 

– Igre posploševanja. 

– Igre strategij in zavajanja – šah, dama, monopoli. 

– Labirinti in igre za »bistre glave« – križanke, rebusi. 

– Igre s kocko – določa število za premik. 

– Programirane igre – samostojno preverijo rešitev. 

– Zloženke, sestavljanke in dopolnjevanke. 

– Igre konstruiranja in uvrščanja. 

– Igre z barvami in oblikami. 

– Logično-matematične igre. 

– Igre opazovanja in razpoznavanja – povezano s čutili. 

– Vidne igre – primer poišči razlike. 

– Primerjalne in ocenjevalne igre.  

– Spominske igre. 
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– Besedne igre. 

– Pantomimične igre. 

– Spretnostne igre. 

– Igre, v katerih postavljajo pravila otroci – igre, ki jih delno 

spreminjajo ali izmislijo čisto nove. 

 

Pri didaktičnih igrah moramo najprej vedeti, katere cilje želimo 

doseči z igro, saj so didaktične igre namenjene učenju. Zelo 

dobrodošlo je, da didaktične igre pripravimo tudi za medpredmetno 

povezovanje. Didaktično igro lahko izdelamo učitelji ali vzgojitelji 

sami ali z učenci, jih preprosto kupimo, ali pa uporabljamo didaktične 

igre s spletnimi orodji – npr. Lilibi, interaktivne vaje … 

 

Predstavitev iger 

Didaktične igre največkrat uporabljamo v prvi triadi. Z njimi 

poskušamo spoznavati črke, številke, brati, računati, pisati, 

spoznavamo svet okoli sebe – čutenja … V tem primeru učitelj ni več 

tisti, ki predava in prenaša znanje, ampak tisti, ki učence usmerja in 

spodbuja, da sami pridejo do rezultata oziroma nekega cilja. Učenci, 

ki se težje učijo, preko didaktičnih iger lažje osvojijo neko učno snov, 

saj so notranje motivirani, z didaktičnimi igrami se konkretno 

spopadejo s problemom, ki ga rešujejo. Pri tem je potrebno 

izpostaviti, da je medsebojna pomoč učencev veliko večja kot 

drugače.   

 

Spomin – kulturna dediščina 

Vsebina: Spoznavanje okolja – dediščina domačega kraja  

Cilj: 

– učenec izdela kartice za spomin – po raziskovanju domačega 

kraja, 

– učenec utrjuje znanje iz kulturnih in naravnih znamenitosti 

domačega kraja. 

Pripomočki: Kartice s kulturnimi in naravnimi znamenitostmi 

domačega  kraja. 

Priprava igre: Kartončke obrnemo tako, da ne vidimo sličic. Igrajo 2 

do 4 igralci.  

Pravila igre: Kartončki so obrnjeni tako, da jih ne vidimo. Igro igramo 

v smeri urinega kazalca. Določimo prvega igralca (najmlajši, 

najstarejši, izštejemo). Učenec obrne dva kartončka, če najde par 

nadaljuje z obračanjem, če ne, oba kartončka obrne tako, da ju ne 

vidimo. Nadaljuje naslednji igralec.  

Konec igre: Zmaga tisti, ki najde največ parov. Na koncu vsak učenec 

pove, katere pare ima – poimenuje kulturno ali naravno dediščino 

domačega kraja.  
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Slika 1: Spomin 

Vir: Lasten 

 

Bingo – kulturna dediščina 

Vsebina: Spoznavanje okolja – dediščina domačega kraja  

Cilj: 

– učenec izdela kartice za bingo in igralno podlago za bingo – po 

raziskovanju domačega kraja, 

– učenec utrjuje znanje iz kulturnih in naravnih znamenitosti 

domačega kraja. 

Pripomočki: Kartice in igralna podlaga s kulturnimi in naravnimi 

znamenitostmi domačega kraja. 

Priprava igre: Kartončke imamo v vrečki, igralno podlago pa ima vsak 

igralec pred seboj.  

Pravila igre: Eden od učencev žreba kartico in pove, kaj je na njej. Če 

imajo igralci to sliko na igralni podlagi, jo prečrtajo. Igra 3 do 5 

igralcev ter eden, ki žreba kartice. Tistega, ki žreba, izštejejo.  

Konec igre: Zmaga tisti, ki ima prečrtane štiri sličice v vrsti na igralni 

podlagi in zakliče »Bingo!«.  

           

 
Slika 2: Bingo 

Vir: Lasten 

  

Sestavljanka – dediščina domačega kraja 

Vsebina: Spoznavanje okolja – dediščina domačega kraja  

Cilj: 

– učenec nariše sliko po raziskovanju domačega kraja, 

– učenec utrjuje znanje iz kulturnih in naravnih znamenitosti 

domačega kraja. 

Pripomočki: Slika s kulturnimi in naravnimi znamenitostmi domačega  

kraja, ki so razrezane na večje koščke (6–8 koščkov). 

Priprava igre: koščke razporedimo po mizi, da vidimo dele slike.  
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Pravila igre: Učenec sestavi sliko in pove, katero naravno oziroma 

kulturno dediščino je sestavil. Učenec igra sam.  

Konec igre: Sestavljena slike. Včasih lahko igro popestrimo in merimo 

čas pri sestavljanju.  

 

 
Slika 3: Sestavljanka 

Vir: Lasten 

 

Domine – poštevanka 

Vsebina: Matematika – poštevanka 

Cilj: 

– učenec vadi in utrjuje računsko operacijo množenje 10 x 10. 

Pripomočki: Kartončki – domine z računi in rezultati. 

Priprava igre: Domine (kartonček z računom na eni strani domine in 

rezultatom na drugi strani domine – nista par) razporedimo po mizi, 

da vidimo račune in rezultate.  

Pravila igre: Učenca delata v paru in sestavljata domine – pri računu 

postavita rezultat, pri rezultatu pa račun. 

Konec igre: Igrata toliko časa, dokler nimata sestavljenih domin. 

Včasih lahko igro popestrimo in merimo čas pri sestavljanju. 

 

                        

 
Slika 4: Domine 

Vir: Lasten 

 

Poštevanka 

Vsebina: Matematika – poštevanka 

Cilj: 

– učenec utrjuje večkratnike števil 10 x 10, 

– učenec vadi in utrjuje računsko operacijo množenje 10 x 10. 

Pripomočki: Igralna podlaga, pokrovčki z večkratniki števil 10 x 10. 

Priprava igre: pokrovčke razporedimo po mizi, da vidimo rezultate.  

Pravila igre 1.: Učenec poišče večkratnike števil 10 x 10 in jih postavi 

v vrsto. Igro igra učenec sam. 

Konec igre: Igra se konča, ko najde in postavi vse večkratnike 

določenega števila 10 x 10. Igro lahko popestrimo z merjenjem časa.  
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Pravila igre 2.: Učenec na igralno podlago, kjer so različni računi, 

polaga pokrovčke z rezultati. Igro učenec igra sam.  

Konec igre: Igra se konča, ko so na podlagi vsi računi prekriti s 

pokrovčki z rezultati. Igro lahko popestrimo, da pri postavljanju 

rezultatov na igralno podlago merimo čas.  

 

 
Slika 5: Večkratniki in poštevanka 

Vir: Lasten 

 

Kdo bo prvi? – računanje do 100 

Vsebina: Matematika – računanje do 100 

Cilj: 

– učenec vadi in utrjuje računsko operacijo seštevanja in 

odštevanja do 100 s prehodi čez desetico, 

– med računanjem se tudi razgiba.  

Pripomočki: igralna plošča, link kocke različnih barv, kocka. 

 Priprava igre: Pripravimo igralno ploščo, link kocke in vržemo kocko.  

Pravila igre: Začnemo pri besedi Start. Učenci igrajo igro tako, da ko 

eden vrže kocko, se premakne po polju, in sicer za toliko polij kot kaže 

kocka. Na polju, kjer se ustavi, izračuna račun. Če račun izračuna 

nepravilno, se mora vrniti nazaj na polje, kjer je stal prej. Če pride do 

polja z znakom, mora narediti nalogo, ki je opisana v legendi pri tem 

znaku (gibanje). Igro lahko igra 2–4 igralcev. 

Konec igre: Igrata toliko časa dokler prvi ne pride do cilja.  

 

 
Slika 6: Kdo bo prvi? 

Vir: Lasten 

 

Lončki – računanje do 100, poštevanka 

Vsebina: Matematika – računanje do 100, poštevanka 

Cilj: 

– učenec vadi in utrjuje računsko operacijo seštevanja in 

odštevanje do 100 s prehodi čez desetico, 

– utrjuje računsko operacijo množenje 10 x 10. 

Pripomočki: Lončki s številkami.   
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Priprava igre: Lončki, na katerih so številke od 1 do 10 – za 

poštevanko; lončki, na katerih so številke od 1 do 50 – za računanje 

do 100. 

Pravila igre: v skupino učencev (4) damo komplet lončkov. Nato si 

vzame učenec dva lončka – ju da skupaj in dobi račun (ali množenja 

ali računanja (seštevanje ali odštevanje)), račun izračuna. Lahko ga 

zapiše v zvezek ali ga izračuna na pamet. Pri računanju na pamet ga 

vrednotijo sošolci, pri zapisu računov v zvezek pa račune pregleda 

učitelj.  

Konec igre: Določimo čas začetka in konca igre (5min ali 10 min). Igro 

lahko popestrimo, da jo ponovimo večkrat in pri tem ugotovimo 

napredek učenca.  

 

 
Slika 7: Lončki za poštevanko 

Vir: Lasten 

  

Igre preko spleta -  interaktivne igre (različni portali) 

Učenci se interaktivnih iger radi poslužujejo. Lahko so na računalniku 

in pri tem se učijo. Ko smo imeli delo na daljavo, sem učencem 

velikokrat poslala kakšen link, kjer so lahko utrjevali svoje znanje 

preko različnih interaktivnih iger. Prav tako se interaktivnih iger 

poslužujemo tudi v razredu. Največkrat uporabljamo portal Lilibi.si. 

 

 
Slika 8: Dežela Lilibi – slovenščina 

Vir: Lasten 

 

Nekaj spletnih naslovov za interaktivne igre: 

– https://interaktivne-vaje.si/ 
– https://www.lilibi.si/ 
– https://moja-matematika.si/ 
– https://kveez.com/si/interaktivne-vaje/ 
– https://www.ucimse.com/ 
 

Didaktične igre, ki jih kupimo 

Igre lahko tudi kupimo pri različnih ponudnikih. Pri tem moramo 

paziti, da so igre kvalitetno narejene, da so navodila jasna in kot 

učitelji vemo, katere cilje bomo z njimi dosegli. Na tržiščih najdemo 

didaktične igre za matematiko, pisanje, predpisalne vaje, glasbila, 

naravoslovne pripomočke … Če na šoli nimamo didaktičnih iger, to 

nikakor ne sme biti izgovor, da didaktičnih iger ne uporabljamo, ker 

https://interaktivne-vaje.si/
https://www.lilibi.si/
https://moja-matematika.si/
https://kveez.com/si/interaktivne-vaje/
https://www.ucimse.com/
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jih na šoli nimamo. Veliko didaktičnih iger jih lahko pripravimo sami, 

tako učitelji kot tudi učitelji skupaj z učenci.  

 

 

ZAKLJUČEK 

Zame je igra zelo pomembna komponenta pri učenju. Že Ranko 

Rajović govori o tem, kako igra dobro dene na razvoj možganov in je 

zelo pomembna od 1. leta naprej. Pri učenju preko igre so učenci 

motivirani, samostojno usvajajo ali utrjujejo učno snov, preverjajo 

svoje znanje, samovrednotijo svoje znanje, ponavljajo ... Pri 

nekaterih igrah je potrebno sodelovanje med učenci, s tem krepijo 

socialne stike in medsebojne odnose. Med igro se učenci med seboj 

spodbujajo in razvijajo zdravo tekmovalnost. Pri tem postajajo tudi 

bolj samostojni, pozitivno naravnani, uspešnejši in ure minejo 

razigrano in hitro. Pomembno je, da smo pri sestavljanju didaktičnih 

iger zelo pazljivi, saj morajo ustrezati razvojni stopnji otok, katerim 

ponudimo didaktične igre, in seveda mora vsaka igra imeti določene 

cilje. Uporaba didaktičnih iger je primerna v vseh delih učne ure – 

uvod, motivacijo, usvajanje, utrjevanje, preverjanje … Učenci radi 

igrajo te igre, saj pri tem niso obremenjeni, da nekaj ne znajo ali ne 

zmorejo, ampak preko igre znanje poglobijo, utrdijo, vadijo ... Svoje 

znanje tako osvojijo na njim bližji, bolj poučen in zabaven način.  
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Poučevanje tem molekularne 

biologije pri predmetu biologija v 
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dobre prakse (po 5E modelu) 
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Povzetek: Izraz molekularna biologija predstavlja poddisciplino 

biologije in vključuje znanje iz biologije in tudi znanja ostalih 

znanstvenih ved. Učenci naj bi dobro poznali funkcijo in zgradbo 

proteinov ter interakcije beljakovin v bioloških procesih. Pomembno 

je, da učenci spoznajo zgradbo in funkcijo proteinov pred začetkom 

obravnave snovi vezane na DNA. Učenci se seznanijo z molekularno 

biologijo že v osnovni šoli, svoje znanje pa kasneje zelo poglobijo v 

srednjih šolah. Ker so pojmi in procesi molekularne biologije zelo 

abstraktni, majhni in potekajo pri zelo velikih hitrostih, so za učence 

mnogokrat neobvladljivi in nepredstavljivi. Zato je pomembno, da jih 

učitelj predstavi na čim bolj konkretni ravni; tj. s pomočjo modelov, 

eksperimentov, video posnetkov, animacij, slik, stripov ipd. Za 

doseganje ciljev so ključni tudi raziskovalni pristopi – torej načini 

poučevanja, kjer se učenci aktivno ukvarjajo z raziskovanjem. 

Ključne besede: molekularna biologija, biologija, encimi, beljakovine, 

DNA 

 

Abstract: The term molecular biology represents a sub discipline of 

biology and includes knowledge of biology as well as knowledge of 

other scientific sciences. Students should be well acquainted with the 

function and structure of proteins and the interactions of proteins in 

biological processes. It is important that students become familiar 

with the structure and function of proteins before beginning to 

address DNA-bound substances. Pupils become acquainted with 

molecular biology already in primary school, and later deepen their 

knowledge in secondary schools. Because the concepts and 

processes of molecular biology are very abstract, small, and take 

place at very high speeds, they are often unmanageable and 

unimaginable for students. It is therefore important that the teacher 

presents them on as concrete a level as possible; with the help of 

models, experiments, videos, animations, pictures, comics, etc. 

Research approaches are also crucial for achieving the goals - that is, 

teaching methods where students are actively engaged in research. 

  

Key words:  molecular biology, biology, enzymes, proteins, DNA 
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UVOD 

Izraz molekularna biologija predstavlja poddisciplino biologije, kot so 

ekologija ali genetika (Duncan in Boerwinkel, 2018). Čeprav 

molekularni pojavi sledijo zakonitostim kemije in fizike, so vprašanja, 

ki spodbujajo molekularne biološke raziskave, biološka. Ta vprašanja 

se nanašajo na funkcije molekul na celični in višji ravni ter na 

strukture molekul, ki sodelujejo v različnih mehanizmih v celici (npr. 

proteini). Kljub temu pa brez prispevka kemikov in fizikov teh razlag 

ne bi bilo mogoče razviti, ker so odvisne od razumevanja kemijskih in 

fizikalnih interakcij med biološkimi molekulami. Molekularna 

biologija je torej področje, kjer se srečujejo številne discipline, 

predvsem pa biologija, kemija in fizika (Huang, v Duncan in 

Boerwinkel, 2018). Po kurikulumu, ki ga je zasnoval Roberts, obstaja 

več razlogov za poučevanje molekularne biologije v osnovnih šolah 

(Roberts, v Duncan in Boerwinkel, 2018): mnogi koncepti in strokovni 

izrazi v molekularni biologiji, kot so DNA, proteini in encimi so zelo 

pogosto uporabljane besede v vsakdanjem življenju. Ti se pojavljajo 

tudi v filmih in v poročilih, lahko pa jih najdemo tudi na etiketah 

prodajnih produktov, o njih govorijo v zdravstvu … 

 

Problemi, kot so onesnaževanje okolja, podhranjenost, zloraba drog 

ali odkritje biogoriv vsebujejo razlago o molekulah (npr. ogljikov 

dioksid, glukoza) ali skupini molekul (t. i. nutrienti, stimulanti, 

antigeni). Razumevanje omenjene družbene problematike zahteva 

dobro poznavanje in razumevanje molekul (Tibell in Rundgren, v 

Duncan in Boerwinkel, 2018). Poznavanje delovanja na molekularni 

ravni je ključen vidik za razumevanje procesa na višjih ravneh in 

hkrati bistvenega pomena za vseživljenjsko učenje (Duncan in 

Boerwinkel, 2018).  Razumevanje principov genetike vključuje 

najprej razumevanje mehanizmov in interakcij na molekulski ravni 

(geni, proteini), nato pa to razumevanje lahko prenesemo še na 

makro ravni (organizem, populacija) (Duncan in Reiser, v Duncan in 

Boerwinkel, 2018). Molekularna biologija se v šoli obravnava znotraj 

različnih vsebinskih sklopov, zato se je včasih težko odločiti, kateri so 

najpomembnejši cilji, ki bi se morali obravnavati pri pouku na to 

temo. Bolj pomembno od učenja o molekulskih podrobnostih je 

učenje o mehanizmih, ki so osnova za celično delovanje. Vsi 

organizmi so zgrajeni iz molekul. Molekulska sestava organizmov se 

razlikuje v odvisnosti od npr. velikosti molekul, okolja … Večinoma so 

zgrajene iz elementov C, H, O, N. Učenci morajo pridobiti osnovno 

znanje o celični aktivnosti ter o interakcijah med biomolekulami na 

nivoju kemijskih in fizikalnih sprememb, ki se ob tem dogajajo v celici. 

Molekule se med seboj razlikujejo v velikosti, polarnosti, naboju, 

stabilnosti, možnosti tvorbe vezi. Te lastnosti vplivajo na medsebojne 

interakcije in celično aktivnost (Duncan in Boerwinkel, 2018).  

 

V učnih načrtih za osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji se teme, 

vezane na molekularno biologijo, začnejo pojavljati od 8. razreda 

dalje. V učnih načrtih za biologijo v 8. razredu (Vilhar idr., 2011) so 

zapisani naslednji učni cilji vezani na molekularno biologijo:  
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˗ »Učenci razumejo, da celice gliv, rastlin in živali v jedru vsebujejo 

molekule DNA,5 ki so nosilci dedne informacije (genov).« 

˗ »Učenci razumejo, da je dedna informacija zapisana z 

zaporedjem osnovnih enot – nukleotidov (model verižice).« 

˗ »Učenci razumejo, da je način zapisa dedne informacije enak pri 

vseh organizmih.« 

˗ »Učenci spoznajo, da so prebavni encimi beljakovine, ki 

sodelujejo pri razgradnji, in da vsi encimi niso le prebavni.« 

 

Znanje o molekularni biologiji se poglobi v 9. razredu pri pouku 

biologije. V učnem načrtu za biologijo v 9. razredu (Vilhar idr., 2011) 

so zapisani naslednji učni cilji:  

˗ »Učenci spoznajo, da so molekule v živih sistemih zgrajene 

pretežno iz ogljika, vodika, dušika, kisika, fosforja in žvepla.« 

˗ »Učenci spoznajo, da organizmi vsebujejo zelo različne molekule, 

od majhnih (voda, soli) do zelo velikih (ogljikovi hidrati, maščobe, 

beljakovine, DNA).«  

˗ »Učenci razumejo, da v organizmih neprestano potekajo 

kemijske reakcije.« 

˗ Več učnih ciljev znotraj »Lastnosti organizmov določajo 

beljakovine, zgradba beljakovin pa je zapisana v genih.« 

 

Učenci, ki se po končanem osnovnošolskem izobraževanju odločijo 

za nadaljevanje izobraževanja na srednjih šolah, pa pridobijo še 

dodatno znanje o molekularni biologiji. V srednješolskih učnih 

načrtih je namreč veliko učnih ciljev vezanih na molekularno biologijo 

(Vilhar idr., 2008). Obstaja več razlogov, zakaj molekularna biologija 

predstavlja izzive za učenje. Eden izmed glavnih je predvsem ta, da 

so delci v molekularni biologiji, ki so osnovni za celične procese, zelo 

majhni (encimi so lahko majhni 10 nm) in se pojavljajo pri velikih 

hitrostih (100 ali več reakcij na sekundo). Ti nevidni in hitri pojavi so 

za učence težko predstavljivi, zato je njihovo razumevanje težje 

(Duncan in Reiser, v Duncan in Boerwinkel, 2018).  

 

Avtorja (Duncan in Boerwinkel, 2018) sta v članku opisala nekaj 

priporočil o tem, kako poučevati molekularno biologijo. Glavni 

poudarek sta dala na same proteine. Učenci naj bi dobro poznali 

funkcijo in zgradbo proteinov ter njihove interakcije v bioloških 

procesih. S pomočjo tega predhodnega znanja bi lažje razumeli 

pomen in potek vseh ostalih molekularnih procesov (npr. učenci 

morajo spoznati zgradbo in funkcijo proteinov, pred začetkom 

obravnave snovi vezane na DNA). Ker je molekularna biologija 

zahtevna, predvsem iz vidika »majhnosti« (molekule so očem 

nevidne, zato si je procese težko predstavljati), je pomembno, da 

učitelj učence spodbuja pri razvijanju razlag o procesih, čeprav so le-

te nepravilne. Tako učitelj dobi vpogled v učenčevo nerazumevanje 

in neznanje in le-to lahko popravi, izboljša, nadgradi … Sam pouk naj 

bi potekal tudi na učenju opisovanja in razlaganja novih pojmov. Prav 

tako naj bi učitelj pri poučevanju snovi, ki si jo učenci ne znajo 

predstavljati, pri pouku uporabljal animacije in interaktivne 
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simulacije. S pomočjo tega bi si učenci potek procesov lažje 

predstavljali. Za doseganje ciljev so pomembni tudi raziskovalni 

pristopi – torej načini poučevanja, kjer se učenci aktivno ukvarjajo z 

raziskovanjem. Pri tem pridobijo znanje, ki ga lahko uporabijo za 

razlaganje novih pojmov, pojavov. Ker so take raziskave lahko zelo 

zapletene, lahko učencem pri tem pomagamo z analogijami (npr. 

proteinski kanali so kot vrata v membrani) (Duncan in Boerwinkel, 

2018).  

 

Učne dejavnosti, ki aktivno vključujejo učence v pouk (npr. 

mikroskopiranje, izdelava in uporaba 3D modelov, branje stripov …) 

dokazano izboljšajo učenčevo sposobnost za razumevanje 

abstraktne učne snovi. Uporaba stripov v preprostem in 

neposrednem jeziku, kjer so celične strukture predstavljene kot liki, 

ki razlagajo svoje funkcije, pri učencih izboljšajo razumevanje nove 

snovi. Učenci se veliko lažje učijo, ko opazujejo in ko so aktivni. Ravno 

raznolika učna ura poveča učno učinkovitost. Tudi šaljive dejavnosti 

pri pouku imajo velik pomen, saj močno motivirajo učence za njihovo 

delo pri pouku (Abreu Carlan,, Nunes Sepel in Loreto, 2014). 

 

Uporaba slikovnega gradiva iz učbenika in medmrežja dandanes zelo 

izboljša učenčeve predstave o abstraktnih pojmih. Učenci si s 

pomočjo grafik in slikovnih prikazov lažje predstavljajo pojme, ki so 

očem nevidni. V mnogih primerih pa celo interaktivna računalniška 

grafika ne seže dovolj daleč za reševanje teh izzivov. Avtorji raziskave 

(Devenport idr., 2017) so ugotovili, da k boljšem razumevanju 

strukturne molekularne biologije (tj. molekularne biologije, vezane 

na strukturo delcev – proteinov, encimov…) zelo pozitivno vpliva 

uporaba modelov. Posamezne strukturne komponente lahko 

natisnemo s 3D tiskalnikom, učenci pa jih po navodilih sestavljajo v 

končno celoto – npr. določen encim (Slika 1, Slika 2). Na ta način 

učenci spoznavajo strukturo encima in posledično njegovo povezavo 

z nalogo, ki jo opravlja.  

 

 
Slika 4: Prikaz primera strukturnega modela proteina 

Vir: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0969212617300618-fx1.jpg 
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Slika 5: Prikaz poteka sestave strukturnega modela proteina 

Vir: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0969212617300618-gr6.jpg 

 

Proces učenja molekularne biologije naj bi potekal od začetka do 

konca – torej od osnovnega znanja h kompleksnejšemu. Temeljni 

predlog: učenci naj bi se začeli učiti o beljakovinah in njihovih 

funkcijah že v osnovni šoli. Raziskave so namreč pokazale, da naj bi 

bili učenci, stari med 12 in 14 let, že sposobni razumeti zgradbo in 

funkcijo proteinov ter to znanje samostojno razložiti. Seveda pa bi se 

ta tema nekoliko prilagajala učenčevim sposobnostim na razvojni 

stopnji, npr. v osnovni šoli naj bi učenci beljakovine primerjali z 

»majhnimi stroji, ki lahko izvajajo določene naloge in so del celičnih 

struktur«. V srednji šoli bi tako učenci že imeli neko podlago, ki bi jo 

lahko samo nadgradili in s tem prihranili veliko časa, npr. učili bi se, 

kako se genetski kod prebere s pomočjo celičnih strojev za 

proizvodnjo beljakovin. V srednji šoli bi obravnavali tudi druge 

nekoliko bolj zakomplicirane teme, kot so presnovna pot, signalna 

pot, transkripcija, translacija, mejoza … Avtor je poudaril tudi, da ni 

pomembno, da poznajo vsako podrobnost posameznega procesa, 

bolj pomembno je, da znajo procese med seboj povezati (Duncan in 

Boerwinkel, 2018).  

 

Okolje, ki nas obdaja, je vedno bolj nestanovitno, negotovo, 

kompleksno in dvoumno. Učenci se na vsakem koraku srečujejo z 

različnimi informacijami. Ravno zato je eden od glavnih ciljev šole 

tudi ta, da izboljša veščine svojih učencev, da bodo lahko v prihodnje 

še naprej gradili svoje znanje. Ena izmed rešitev za to je sprememba 

in izboljšanje izobraževalnega procesa in razumevanje, da samo 

nizanje podatkov z namenom pridobivanja znanja učencev še zdaleč 

ni dovolj. Učenci morajo gojiti tako imenovane »veščine 21. stoletja«, 

to so sodelovanje, komunikacija, ustvarjalnost, in kritično 

razmišljanje. Izboljšanje teh veščin pa se doseže predvsem z uporabo 

ustreznih izobraževalnih pristopov, ki lahko podpirajo učenje pri 

različnih predmetih. Prav zato je pomemben poudarek na timskem 

delu in sodelovanju, aktivnem in interaktivnem sodelovanju še toliko 

bolj pomemben. Avtorici (Tzovla in Kedraka, 2020), ki sta te 

ugotovitve tudi zapisali, navajata še, da je poučevanje tem iz biologije 

(tudi molekularne biologije) v osnovni šoli zahtevno, saj je veliko 

konceptov abstraktnih. V članku se opirata tudi na mnenje Piageta, 

da se osnovnošolski otroci nahajajo na stopnji specifičnega logičnega 
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razmišljanja, kar je še en dokaz, da so za take učence abstraktni pojmi 

težko razumljivi in predstavljivi. Poleg tega navajata tudi, da se 

učitelji soočajo s težavami pri načrtovanju in poučevanju bioloških 

konceptov in da težave vključujejo pomanjkanje učnih pripomočkov, 

pomanjkanje časa in pomanjkanje zadostnega gradiva, ki bi ga lahko 

pri pouku uporabili. Raziskave so pokazale, da bi lahko pristop 

bioloških konceptov z inovativnimi učnimi praksami in 

nekonvencionalno opremljenimi učilnicami, ki bi spodbujale aktivno 

vključevanje učencev v učni proces, prispeval k učinkovitejšem 

poučevanju in boljšem razumevanju. Eden izmed glavnih takšnih 

pristopov, ki lahko učinkovito podpira poučevanje bioloških 

konceptov v osnovnošolskem izobraževanju, je učenje na podlagi 

poizvedb – učenje z odkrivanjem (osredotočeno na učitelja) in učenje 

z raziskovanjem (osredotočeno na učenca). Poizvedbeno učenje z 

izvajanjem laboratorijskih vaj in eksperimentov omogoča učencem, 

da eksperimentirajo, opazujejo zapise, raziskujejo, preizkušajo, 

posplošujejo in na podlagi tega tvorijo zaključke.  

 

Eisenkraft (v Tzovla in Kedraka, 2020) kot pomemben del strukture 

učne ure predlaga uporabo »5E modela«. Model je namenjen 

organizaciji učne ure tako, da ura poteka v 5 stopnjah (Krnel in 

Torkar, 2019):  

˗ RAZVNEMI (»ENGAGE«) – presoja o predznanju učencev in 

izvedba krajših aktivnosti za razvijanje radovednosti pri učencih.  

˗ RAZIŠČI (»EXPLORE«) –  učenci sami ali s pomočjo učitelja izvajajo 

dejavnosti, raziskujejo, iščejo odgovore na zastavljena vprašanja, 

načrtujejo in izvedejo raziskavo. 

˗ RAZLOŽI (»EXPLANE«) – učenci pokažejo svoje novo razumevanje 

in predstavijo ugotovitve. Učitelj vpelje novo učno snov in jo 

poveže z že obstoječim znanjem – poglabljanje v snov.   

˗ RAZDELAJ (»ELABORATE«) – učitelj razširja nove pojme in 

predstavi nove primere.  

˗ REFLEKTIRAJ (»EVALUATE«) – učitelj pri učencih spodbuja in 

razvija samoocenjevanje oziroma samoreflektiranje o 

pridobljenem novem znanju.   

 

Primer dobre prakse – učna ura po 5E modelu 

Glede na predstavljena priporočila glede poučevanja tem 

molekularne biologije v osnovni šoli sem z učenci 8. razreda osnovne 

šole pri pouku biologije izpeljala zanimivo učno uro z naslovom 

Encimi in vpliv temperature na delovanje encimov.   

 

Učila in učni pripomočki: petrijevke ali kozarci (odvisno od tipa 

eksperimenta), želatina, sadni sok, sveži ananas, vloženi ananas, 

zamrznjeni ananas, prekuhani ananas, sadež, ki ne vsebuje encimov 

za razgradnjo želatine – npr. jagoda, žlica, kozarec, kozica. 

 

Potek učne ure (po modelu 5R):  

– RAZVNEMI (ENGAGE) 
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Učencem sem prebrala naslednjo problemsko nalogo: »Med 

vikendom si imel rojstni dan. Zaželel si si ananasovo torto. Mama se 

je odločila, da ti jo bo spekla sama. Pripravila je biskvit in ga namazala 

s kremo. Na vrh torte je narezala sveži ananas in ga polila z želatino. 

Torto je za čez noč postavila v hladilnik, da se bo ohladila. Ko je torto 

zjutraj vzela iz hladilnika, je ugotovila, da se želatina na vrhu ni strdila. 

Bila je zelo razočarana. Odločila se je, da odpove zabavo za 

praznovanje rojstnega dne in jo prestavi za 1 teden. Naslednji teden 

bo ponovno poskusila speči torto – sedaj pa ne ve, kaj mora 

spremeniti, da se bo želatina na ananasovi torti strdila? Odločil si se, 

da boš raziskal, zakaj se želatina ni strdila. Prav tako želiš ugotoviti, 

kaj mora mama pri ponovni peki torte spremeniti, da bo torta 

uspela.«  Učenci so vprašali: »Zakaj se želatina na torti ni strdila? Kaj 

je krivo, da se želatina na torti ni strdila? Kaj bi morala mama narediti 

drugače pri ponovni peki torte?« Predlagala sem jim, da preverijo (s 

pomočjo želatine in ananasa v različnih oblikah – zamrznjeni ananas, 

kuhani ananas, vloženi ananas in sveži ananas ter s pomočjo drugega 

sadeža – katerikoli sadež, ki ne vsebuje encimov za razgradnjo 

beljakovin v želatini), v katerem primeru se bo želatina stopila in v 

katerem ne. 

– RAZIŠČI (EXPLORE) 

Učenci so v skupini ali tandemu izvedli eksperiment po navodilih (glej 

spodaj).  

– RAZLOŽI (EXPLAIN) 

Po izvedenem poskusu je sledila diskusija – učencem sem zastavila 

vprašanja: »Kaj ste ugotovili? Ali se je želatina pri 

zamrznjenem/svežem/vloženem/kuhanem ananasu oziroma jagodi 

strdila? Kdaj se je in kdaj se ni? Kaj menite, zakaj?«  

– RAZDELAJ (ELABORATE) 

Opažanja učencev in sklepe sem povezala z razlago nove učne snovi 

in vpeljala ter razložila nove pojme (encim, temperaturni optimum, 

denaturacija, koagulacija).  

 

V prvem eksperimentu, kjer smo sadeže postavili na že strjeno 

želatino, smo ugotovili, da so encimi iz svežega in zamrznjenega 

ananasa želatino razgradili, medtem ko encimi iz prekuhanega 

ananasa in jagode ne. Iz tega lahko sklepamo, da zelo visoka 

temperatura vpliva na encime tako, da jih »uniči« –  zaradi delovanja 

toplote encimi denaturirajo. Če so enimi še dlje izpostavljeni visoki 

temperaturi, pride do nepovratne denaturacije, imenovane 

koagulacija. V tem primeru encim za stalno izgubi svoje lastnosti – v 

našem primeru lastnost za razgradnjo želatine. Pri zamrznjenem 

ananasu ni prišlo do koagulacije ali denaturacije, pač pa je nizka 

temperatura encime zaustavila. Ko se je ananas segreval, so tudi 

encimi ponovno začeli delovati, zato je prišlo do razgradnje želatine. 

Prav tako se je želatina razgradila s pomočjo encimov svežega 

ananasa. S tem smo dokazali, da ananas vsebuje encime, ki 

razgrajujejo želatino. V primeru jagode pa ni prišlo do razgradnje 
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želatine, kar pomeni, da jagode ne vsebujejo encimov za razgradnjo 

želatine.  

 

V drugem eksperimentu, kjer smo na sadeže vlili želatino, pa smo 

ugotovili, da se želatina, ki smo jo zlili na svež in zamrznjen ananas, 

ni strdila, medtem ko se je želatina, ki smo jo zlili na prekuhan ananas 

in jagode, strdila. Tudi s tem smo dokazali, da ananas vsebuje encime 

za razgradnjo želatine, ki so prisotni v svežem in zamrznjenem 

ananasu, ko pa ananas segrevamo, pride do nepovratne denaturacije 

– koagulacije teh encimov, zato se želatina strdi. Tudi tukaj smo 

dokazali, da jagode ne vsebujejo encimov za razgradnjo želatine.  

 

Pri razlagi nove učne snovi sem uporabila tudi primere iz vsakdanjega 

življenja – kje vse najdemo encime, kakšna je njihova naloga, zakaj so 

pomembni …  

– REFLEKTIRAJ (EVALUATE) 

Učencem sem podala navodilo za samostojno delo: »Nariši graf, ki bo 

prikazoval encimsko aktivnost v odvisnosti od temperature. Iz grafa 

razberi, katera je optimalna temperatura za delovanje encima.« Na 

tablo sem zapisala najpomembnejše točke te učne enote in učencem 

podala navodilo za domačo nalogo: »Označi tiste točke, za katere 

meniš, da si jih pri uri biologije uspešno osvojil.« 

 

 

Delovanje encimov; vpliv temperature na encime – sadje na 

želatino 

Nekatero sadje vsebuje encime, ki razgrajujejo proteine v želatini. 

Zaradi tega se želatina ob dodatku takega sadja ne bo strdila, če pa 

tako sadje dodamo na že strjeno želatino, se bo želatina pod njim 

stopila. Prav zaradi tega lahko tako sadje uporabimo pri pouku 

naravoslovja, biologije ali kemije, kjer želimo učencem predstaviti 

encime in njihovo delovanje. Primer takega sadja je ananas. 

 

Potrebujemo: ananas (ali drugo sadje, ki vsebuje encime za 

razgradnjo želatine), jagode (ali drugo sadje, ki ne vsebuje encimov 

za razgradnjo želatine), 4 petrijevke, žlica, 0,5 L sadnega soka, 1 L 

vrča, 2 vrečki želatine, kozarec, kozica 

 

Postopek: v kozarec 

stresemo 2 vrečki 

želatine in dodamo 8 

žlic vode. Dobro 

premešamo in pustimo 

5 minut.  

 

 

               Slika 3: Pripomočki za poskus 

                                                       Vir: Lasten 
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Slika 4,5: Topljenje želatine 

Vir: Lasten 

 

Po 5 minutah želatino segrejemo, da se želatina raztopi. V vrč 

nalijemo 0,5 l soka in vanj vlijemo želatino. Dobro premešamo. V 4 

petrijevke nalijemo želatino in pustimo, da se želatina strdi.  

 

  
Slika 6, 7: Hlajenje želatine 

Vir: Lasten 

 

Nato olupimo ananas in ga narežemo na približno enako velike 

koščke. Nekaj koškov zamrznemo, nekaj jih pustimo svežih, nekaj pa 

jih damo v kozico, zalijemo z vodo in jih postavimo na štedilnik. Ko 

voda zavre, kuhamo še približno 15 minut, nato jih pustimo, da se 

ohladijo.  

 

  
Slika 8, 9: Priprava ananasa 

Vir: Lasten 

 

Ko se želatina strdi, na eno položimo kos svežega ananasa, na drugo 

kos zamrznjenega ananasa, na tretjo kos prekuhanega ananasa, na 

zadnjo pa kos jagode.  

 

 
Slika 10: Polaganje ananasa in jagode na strjeno želatino 

Vir: Lasten 

Pustimo stati približno 5 ur in nato pogledamo, kaj se je zgodilo 

(naslednjo šolsko uro). 
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Slika 11: Sveži in zamrznjen ananas prej in potem 

Vir: Lasten 

    
Slika 12: Prekuhan ananas in jagoda prej in potem 

Vir: Lasten 
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Vpliv temperature na encime – želatina na sadje 

V kozarec stresemo 2 vrečki želatine in dodamo 8 žlic vode. Dobro 

premešamo in pustimo 5 minut. Po 5 minutah želatino segrejemo, da 

se želatina raztopi. V vrč nalijemo 0,5 l soka in vanj vlijemo želatino. 

Dobro premešamo. Nato olupimo ananas in ga narežemo na 

približno enako velike koščke.  

 

 
Slika 13: Priprave želatine na sadje 

Vir: Lasten 

 

Nekaj koškov zamrznemo, nekaj jih pustimo svežih, nekaj pa jih damo 

v kozico, zalijemo z vodo in jih postavimo na štedilnik. Ko voda zavre, 

kuhamo še približno 15 minut, nato jih pustimo, da se ohladijo.  

 

  
Slika 14: Priprava ananasa 

Vir: Lasten 

 

Nato v kozarce položimo enako število koškov ananasa – v prvi 

kozarec sveži ananas, v drugi kozarec zamrznjen ananas, v tretji 

kozarec prekuhan ananas in v četrti kozarec jagode. Sadeže v 

kozarčkih prelijemo z želatino. 

 

 
Slika 15: Priprava sadja v kozarce 

Vir: Lasten 
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Slika 16: Dodajanje želatine na sadje 

Vir: Lasten 

 

Pustimo stati približno 5 ur, nato pogledamo rezultate. 

     

 
Slika 17: Sveži ananas prej in potem 

Vir: Lasten 

 
Slika 18: Zamrznjen in prekuhan ananas prej in potem 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 19: Jagode prej in potem 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK  

Molekularna biologija je poddisciplina biologije, ki je zelo povezana z 

ostalimi biološkimi poddisciplinami. Ker vključuje proučevanje 
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različnih področij biologije, ki so pomembna za razlago in 

razumevanje drugih procesov, je pomembno, da je znanje 

molekularne biologije kar se da dobro osvojeno. Različni avtorji so v 

svojih raziskavah odkrili, da je razumevanje vsebin molekularne 

biologije med osnovnošolskimi in kasneje tudi med srednješolskimi 

otroki zaradi abstraktnosti in majhnosti veliko slabše. Ravno zaradi 

tega so začeli iskati načine, s katerimi lahko učitelji pripomoremo k 

boljšem razumevanju. Na splošno lahko zaključimo, da so priporočila 

za poučevanje abstraktnih snovi v osnovnih šolah zelo pomembna in 

učitelju pomagajo pri izvedbi šolske ure. Predvsem pri temah, katerih 

razumevanje je pomembno za nadaljnje razumevanje drugih 

procesov. Učitelji bi morali poznati čim več priporočil in jih tudi pri 

pouku uporabiti. S predstavljenim eksperimentom, s katerim 

raziskujemo vpliv temperature na encimsko delovanje, lahko hitro, 

praktično in cenovno ugodno učencem predstavimo delček snovi, 

vezane na molekularno biologijo – tj. kako sprememba temperature 

vpliva na delovanje encimov ananas. Pri tem uporabimo pripomočke 

iz vsakdanjega življenja in tudi znanje prenesemo na vsakodnevno 

prakso. Učenci s pomočjo eksperimenta vidijo »nevidno« in snov tudi 

bolje razumejo. Veliko je še izzivov, povezanih z učenjem 

molekularne biologije, po drugi strani pa ni nobenega pravega 

načina, kako bi učencem v učilnici predstavili vso zapletenost tega 

področja – tukaj pa nastopimo učitelji in naše ideje.  
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MIRJAM RUPAR, dipl. vzg.  

mirjam.rupar@guest.arnes.si 

 

Povzetek: Predstavljamo pomen spodbudnega učnega okolja, 

koncept gozdne pedagogike ter prednosti rednega obiskovanja 

gozda na zdrav razvoj otrok in njihovo dobro počutje. V gozdu dobijo 

otroci ogromno spodbud za igro, raziskovanje in prosto gibanje.  V 

praktičnem delu smo izvedli različne dejavnosti, ki bodo v 

nadaljevanju predstavljene kot primeri dobre prakse iz vseh področij 

kurikula, ki smo jih podkrepili s pomenom posameznega področja na 

razvoj otrok. Dejavnosti smo izvajali v gozdu. Z rednim obiskovanjem 

in raziskovanjem gozda smo želeli otrokom približati naravo in 

zamenjati klasično igralnico z gozdno.  

 

Ključne besede: okolje, gozd, otroci, aktivnosti 

 

Abstract: 

We present the importance of a stimulating learning environment, 

the concept of forest pedagogy and the benefits of regular visits to 

the forest for the healthy development of children and their well-

being. In the forest, children get a huge incentive to play, explore and 

move freely. In the practical part, we carried out various activities, 

which will be presented below as examples of good practice from all 

areas of the curriculum, which we supported with the importance of 

each area on children's development. We carried out activities in the 

forest. By regularly visiting and exploring the forest, we wanted to 

bring nature closer to children and replace the classic playroom with 

a forest one. 

 

Key words: environment, forest, children, activities 
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UVOD 

V današnjem času se zelo radi vračamo nazaj k naravi, saj nam 

omogoča veliko možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, 

sprostitev in rekreacijo.V vrtcih je v zadnjem času vse več zanimanja 

za izvajanje gozdne pedagogike, ki otrokom omogoča spoznavanje 

gozda in življenja v njem ter temelji na metodi okoljske vzgoje in 

izobraževanja. V Mreži gozdnih vrtcev z oddelkom sodelujemo že več 

let z namenom približati otrokom gozd in naravo. Gozdno igralnico 

obiskujemo enkrat tedensko v vseh letnih časih in vseh vremenskih 

pogojih. Igra v gozdu nam omogoča svobodo gibanja in nas spodbuja 

k raziskovanju neznanega. Narava je prostor kjer otroci vidijo, 

spoznavajo in doživijo resnične stvari iz naravnega okolja. 

Nestrukturirano okolje nam ponuja veliko gibalnih dejavnosti, čutnih 

izkušenj in manipuliranja z naravnimi materiali. Otroci so v naravi 

izpostavljeni naravnim dejavnikom; zraku, soncu in vodi, kar ima 

pozitiven vpliv na njihovo zdravje. Naloga odraslih pa je, da otrokom 

omogočimo stik z naravo z različnimi aktivnostmi v naravi in gozdu 

ter, da izkoristimo vse možnosti, ki nam jih bogato okolje ponuja.  

 

Spodbudno učno okolje 

Janžekovič (v Jereb, 2011) v svoji literaturi opredejuje spodbudno 

učno okolje kot fizično okolje, ki vpliva na urejenost in opremljenost 

prostora z različnimi pripomočki za aktivno učenje. Ustrezno 

oblikovano učno okolje omogoča otrokom razvoj na fizičnem, 

čustvenem in kognitivnem področju. Otroci se v takem okolju dobro 

počutijo, razvijajo samopodobo ter dosegajo boljše rezultate. Vrtec 

sodi med otrokovo širše družbeno okolje, v katerem živijo in 

pridobivajo pomembne življenjske izkušnje. Ker otroci preživijo 

večino svojega časa v vrtcu, mora biti prostor primerno opremljen, 

da omogoča spodbude za aktivno učenje (Janžekovič v Hmelak, 

Lepičnik Vodopivec, 2019). Janžekovič (v Plevnik in Pišot, 2016) tudi 

meni, da so otroci soustvarjalci lastnega razvoja, znanja in spretnosti. 

Okolje mora biti stimulativno, bogato in raznoliko, da bo vplivalo na 

razvojne spodbude ter da bo omogočalo otrokom vzpostaviti 

ustrezne odnose z okoljem. 

 

Naravno okolje – gozd 

Gozd predstavlja bogato in spodbudno vzgojno-učno okolje, ki vpliva 

na vsa čutila. Omogoča ustvarjalno okolje, ki daje zamisli, vpliva na 

pozitivna čustva ter pomaga pri odkrivanju lastnega izražanja. 

Bivanje v gozdu omogoča otrokom zanimiva in privlačna doživetja, 

krepitev gibalnih spretnosti in čutnih zaznav ter spodbuja otroško 

ustvarjalnost. Gozd vpliva na vzpostavljanje dobrih medsebojnih 

odnosov, sodelovanje, nudenje pomoči in sklepanje prijateljstev. 

Bivanje v naravi nam omogoča spoznavanje zakonitosti narave, njeno 

raznolikost in stalno spreminjanje (Gozdarski inštitut Slovenije, 

2019). Janžekovič (v Turk, 2014) poudarja, da doživljanje narave, 

izkustveno učenje in bivanje v gozdu vpliva na celostni razvoj otrok. 

Izkustveno učenje v gozdu otroke spodbuja k sprostitvi, obvladovanju 

energije in poglobljenemu odnosu z naravo. Gozd poleg pozitivnih 
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učinkov ponuja ogromno naravnega materiala za ustvarjanje, igro in 

učenje ter otroke uči odgovornega in spoštljivega odnosa do narave. 

Z izkustvenim učenjem, doživljanjem, opazovanjem in raziskovanjem 

otroci pridobivajo pomembne izkušnje, sposobnosti in spretnosti 

(Sovič v Gyorek, 2012). Gibalna aktivnost v naravi in učenje sta tesno 

povezana. Strokovnaki poudarjajo, da je ključnega pomena, da 

otrokom omogočimo pristen stik z naravo. Bivanje v gozdu ima velik 

vpliv na duševno stanje otrok in medsebojno povezanost, otroci 

pridobijo občutek varnosti in gotovosti. S pomočjo privlačnih gozdnih 

dejavnosti in iger otroci razvijajo svojo domišljijo (Sovič v Divjak 

Zalokar, 2008). Janžekovič (v Danks in Schofield, 2007) meni, da gozd 

otrokom nudi odkrivanje in raziskovanje različnih stvari. Z 

raziskovanjem narave otroci razvijajo ustvarjalnost in pustolovski 

duh. Gozd omogoča vznemirljiva igrišča, kjer se otroci igrajo, skrivajo, 

skačejo, plezajo, se gugajo, gradijo različna bivališča, ob tem pa 

krepijo domišljijo in socialne veščine.  

 

Naravoslovje v vrtcu 

V Kurikulumu za vrtce je narava opredeljena kot področje, s katerim 

razvijamo sposobnosti za vključevanje v otrokovo fizično in družbeno 

okolje s poudarkom zagotavljanja varnega, naravnega in zdravega 

okolja. Otrokom je potrebno omogočiti pridobivanje izkušenj z živimi 

bitji, jih spodbujati pri raziskovanju pojavov in okolja, ohranjanjati 

spoštljiv odnos do okolja ter navezovati stalen stik z naravo 

(Kurikulum za vrtce, 1999). Na področju naravoslovja predšolski 

otroci raziskujejo živi in neživi svet. Otroci se morajo spoznati z 

naravoslovnim opismenjevanjem že v predšolskem obdobju, da se 

bodo razvili v aktivne soustvarjalce dogajanja v okolju (Sovič v 

Katalinič, 2010). 

 

Gozdna pedagogika in aktivno učenje 

Na inštitutu za gozdno pedagogiko, gozdno pedagogiko opredeljujejo 

kot metodo okoljskega vzgajanja in izobraževanja. Menijo, da gozd 

oblikuje vrednote, ki imajo močan vpliv na lastno doživljanje samega 

sebe in na pozitiven odnos do narave in okolja. Gozdna pedagogika 

omogoča raziskovanje narave v naravnem bogatem okolju, v gozdu. 

Sovič (v Divjak Zalokar, 2008) je zapisala, da se o gozdu učimo od 

gozda. Otrok skozi igro v gozdu raziskuje gozd, njegovo osebno 

doživetje pa pusti pečat in izkušnje, ki bodo vplivale na kasnejše 

odgovorno in razumevajoče ravnanje z naravo. Potreba po gozdni 

pedagogiki se je pojavila zaradi problema sodobne družbe. Današnji 

otroci so premalo motivirani za dejavnosti, zasvojeni so z medijskimi 

vsebinami, niso dovolj kreativni, nimajo dovolj razvitih socialnih in 

motoričnih veščin, se premalo gibajo ter premalo prostega časa 

preživijo v naravi. Gozdna pedagogika spodbuja koncept gozdnih 

vrtcev, izvedbo gozdnih delavnic ter prenos celotnega kurikuluma v 

gozdni prostor (Janžekovič v Gyorek, 2014). V Kurikulumu za vrtce 

(1999) je zapisano, da mora predšolska vzgoja graditi na otrokovih 

zmožnostih ter ga voditi k pridobivanju novih izkušenj, doživetij in 

spoznanj s postavljanjem smiselnih zahtev in problemov, ki 
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vključujejo otrokovo aktivno učenje in mu pri tem omogočajo 

izražanje in doživljanje ter ga socialno in čustveno pritegnejo. Učenje 

otrok mora temeljiti na neposredni aktivnosti s predmeti in na 

pridobivanju konkretnih izkušenj, razmišljanju, doživljanju, reševanju 

problemov ter pridobivanju bogatih socialnih veščin. Gozdna 

pedagogika in aktivno učenje delujeta z roko v roki, vsebujeta aktivna 

opazovanja in doživetja, ki vplivata na otrokov razvoj in učenje. 

Otroci z raziskovanjem uporabljajo vsa svoja čutila in pridobivajo 

nova znanja. Otrokom moramo dovoliti, da se v gozdu svobodno 

gibajo in izvajajo različne dejavnosti (Vilhar in Rantoša, 2016). 

 

Izkustveno učenje in gozdni vrtec 

Janžekovič (v Gyorek, 2014) poudarja, da morajo imeti otroci skozi 

celotno razvojno obdobje na voljo prostor za spontano igro, kjer se 

lahko svobodno gibajo, raziskujejo in se igrajo z nestrukturiranimi 

materiali. Za uspešno pridobivanje znanja in dobro razumevanje je 

pri otrocih zelo pomembno gibanje. Gozd je prostor, ki ponuja veliko 

možnosti in priložnosti za gibalne dejavnosti. Otroci z gibanjem 

spoznavajo samega sebe, svet okoli sebe, razvijajo koordinacijo, 

izboljšujejo telesno pripravljenost in samopodobo ter postanejo bolj 

samozavestni (Janžekovič v Hohmann in Weikart, 2005). V gozdnem 

vrtcu otroci ne uporabljajo klasičnih igrač, temveč se poslužujejo 

pripomočkov in rekvizitov iz naravnih materialov, ki jih najdejo v 

gozdu. Uporaba naravnih materialov ima velik vpliv na razvoj 

socialnih veščin ter na medsebojno druženje in dogovarjanje. Gozdni 

vrtec omogoča zadovoljitev otrokovih potreb na podlagi 

izkustvenega učenja in konkretnih vsakodnevnih situacij ter 

osvajanje novih znanj z vseh področij kurikuluma (Sovič v Gyorek, 

2013). Sovič (v Wilson, 2008) navaja, da je pomemben dejavnik v 

gozdnem vrtcu igra v naravnem okolju. Igra v naravi nudi obilo 

priložnosti za razvoj in učenje, spodbuja razvoj otrok na vseh 

področjih, spodbuja učenje, preprečuje pojav nasilja ter omogoča 

kreativno in kompleksno igro. Aktivnosti v gozdu vplivajo na pravilen 

telesni razvoj, razvoj govornih in jezikovnih zmožnosti, razvoj grobe 

in fine motorike, socialni razvoj in na izboljšanje samopodobe. Otroci 

so radi v gozdu, čeprav imajo na voljo samo naravni material, ki nima 

navodil za sestavljanje in uporabo. Igra v gozdu ni običajna igra, 

ampak tudi izkustveno učenje. Drobne stvari, ki jih najdemo v gozdu 

niso pomembne samo za gozd, ampak tudi za zdrav intelektualni, 

socialni in čustveni razvoj otrok (Sovič v Gyorek, 2012). 

 

Vloga gozdnega pedagoga – vzgojitelja in staršev 

Janžekovič (v M. Hmelak in J. lepičnik Vodopivec, 2019) pravi, da je 

vzgojitelj v gozdu odgovoren za vzgojno-izobraževalni proces, otroci 

pa sodelujejo med seboj, se dogovarjajo in dajejo pobude po svojih 

zmožnostih. Vzgojitelj mora poskrbeti za varno okolje, otroke 

opazuje in spodbuja, jih postavlja pred izzive, z njimi raziskuje, 

ustvarja in se z njimi uči. Pri svojem delu uporablja in razvija različne 

metode dela, s pomočjo katerih gradi in nadgrajuje znanje in veščine 

na otroških idejah in doživetjih (Mreža gozdnih vrtcev in šol, b. l.) 
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Sovič (v Gyorek, 2012) ob vsem zapisanim poudarja, da je vzgojitelj 

strokovnjak na svojem področju, za izvajanje gozdnih aktivnosti je 

ključnega pomena njegova ustvarjalnost, samoiniciativnost, 

psihofizično opremljenost ter pogum, da klasično igralnico zamenja z 

gozdno. Zgled staršev je za otroke velikega pomena. Otroci odrasle 

opazujejo in jih posnemajo. Pomembno je, da starši svoje otroke 

spodbujajo in jim pomagajo priti do skupnega cilja. Otroci so veseli in 

zadovoljni, ko jih starši spremljajo in opazujejo pri dejavnostih ter jih 

spodbujajo z lepimi besedami in pohvalami. Raznovrstne dejavnosti, 

ki jih izvajamo v naravi vplivajo na razvoj otrok in na njihov potencial. 

V Mreži gozdnih vrtcev in šol (b. l.) je zapisano, da je čas preživet v 

naravi s svojimi otroki, zelo dragocen. Igra v gozdu je pristna in 

kvalitetna. Za mlajše otroke je priporočljivo raziskovanje narave in 

igra z nestrukturiranimi igračami, s katerimi bodo lahko razvijali 

lastno ustvarjalnost. Starejši otroci potrebujejo le svobodo za 

raziskovanje in prosto gibanje. 

 

Primer dobre prakse – Naše gozdne dogodivščine 

Tako kot vsi zgoraj omenjeni avtorji, sem tudi sama ljubiteljica narave 

in gozda, zagovornica bivanja v naravi in aktivnega preživljanja 

prostega časa v naravnem okolju. Z otroki redno obiskujemo gozd v 

vseh letnih časih in vremenskih razmerah. Klasično igralnico pogosto 

zamenjamo z gozdno igralnico in v njej preživimo zabavne 

dopoldneve ter izvajamo najrazličnejše dejavnosti iz vseh področij 

kurikula. V praktičnem delu bom predstavila zbirnih aktivnosti 

primerov dobre prakse, ki smo jih izvedli v gozdu z otroki starimi 5–6 

let, iz različnih kurikularnih področij. Preden začnemo z 

načrtovanjem obiska gozda, se najprej seznanimo z gozdnim 

bontonom, ki je izobešen na vidnem mestu in je otrokom ves čas na 

voljo za ogled. Pred vsakim obiskom gozda se pogovorimo in 

ponovimo gozdni bonton, ki ga otroci že dobro poznajo. Ko se 

prebližujemo gozdu, zmanjšamo stopnjo hrupa, da ne prestrašimo 

gozdnih živali. Ob prihodu v gozd najprej pozdravimo drevesa. 

Drevesa lahko pozdravimo na več načinov: z besedo, z objemom ali s 

petko. Pred vsako gozdno dogodivščino stopimo skozi čarobna 

gozdna vrata, ki predstavljajo povezavo med resničnim in 

domišljijskim svetom, v katerem prebivajo gozdne vile in škrati. Ob 

prihodu v gozd imajo otroci na voljo čas za raziskovanje gozda in 

prosto igro s prijatelji.  

 

 
Slika 1: Pozdrav dreves 

Vir: Lasten 
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Področje jezika  

V predšolskem obdobju je jezikovna dejavnost pomembna za razvoj 

govora. Otroci se učijo izražati izkušnje, misli, čustva ter razumeti 

sporočila drugih. Otroci doživijo jezik ob vključevanju v vsakodnevne 

pogovore, z opisovanjem, s pripovedovanjem, pri dramatizacijah, pri 

rabi jezika v domišljijskih igrah, pri izmišljanju pesmic in zgodb, pri 

socialnih igrah, izštevankah, ugankah, besednih igrah, ter nenazadnje 

pri učenju otrok od otrok. Enostavna besedila, ki so vezana na 

otrokov vsakdan ter zgodnje navajanje na rabo knjige imata velik 

vpliv na jezikovne dejavnosti (Kurikulum, 1999). Gozd ponuja mnogo 

idej za spodbujanje jezikovnih zmožnosti otrok. V gozdu poiščemo 

primeren prostor za ureditev gozdno-knjižnega kotička. Očistimo 

gozdna tla in nanje položimo odejo. Na odejo naložimo literaturo z 

naravoslovno vsebino, knjige in slikopise. Otroci si v kotičku spontano 

ogledujejo knjige, enciklopedije, berejo slikopise, rešujejo gozdne 

uganke in prisluhnejo pravljicam. Otroci razvijajo pred bralne in pred 

opismenjevalne sposobnosti in spretnosti z opisovanjem videnega; 

opazujejo in opisujejo drevesa, gozdne živali ter gozdne plodove ter 

s pripovedovanjem slišanega z obnovo vsebin prebrane literature. Po 

prebranih zgodbah ali pravljicah otroke povabimo k igri 

dramatizacije. Lahko uporabimo pokrivala iz papirja, ki jih otroci 

predhodno izdelajo v vrtcu. Scene za igro ni potrebno postavljati, saj 

je gozd naravna kulisa, ki nas popelje v čarobni svet domišljije. V 

gozdu se lahko igramo socialne in spoznavne igre, s katerimi 

spoznavamo in utrjujemo medsebojna imena. Opisala bom primer 

spoznavne igre za utrjevanje imen z uporabo naravnih materialov. 

Otroci v gozdu poiščejo en naravni material ter se postavijo v krog. Z 

igro začne odrasla oseba, ki otroke vpelje v igro,  izvajamo jo  v smeri 

urinega kazalca. Igra je končana, ko so na vrsti vsi otroci. Spoznavna 

igra: »Moje ime je Nina, ti si Petra (nazaj) in (naprej) ti si verjetno 

vejica. Ne, jaz nisem vejica, jaz sem Tina, ti si Nina (nazaj) in (naprej) 

ti si verjetno listek.« V igri utrjujemo imena otrok, poimenujemo 

naravni material, zaporedje (kdo je pred menoj in kdo za menoj) ter 

izgovorjavo glasov.  

 

V gozdu se lahko učimo novih besed z uporabo dogovorjenih 

simbolov. Za vsak posamezni glas v besedi si izmislimo določen gib, 

ki ga izvajamo na deblu drevesa. Npr. beseda smreka: S (objamemo 

drevo), M (na deblo položimo eno dlan), R (potrkamo po deblu), E 

(na deblo položimo kazalec), K (na deblo položimo prekrižani dlani), 

A (pobožamo deblo). Pri dejavnosti otroci aktivno sodelujejo, vsak si 

izmisli in pokaže določen gib za posamezen glas oz. črko. Tovrstna 

aktivnost nam omogoča spoznavanje glasov, ki jih utrjujemo s 

ponavljanjem gibov in z izgovorjavo glasov in nenazadnje tudi besed.  

 

Področje družbe 

V Kurikulumu (1999) je zapisano, da je človek del družbenega okolja, 

v katerem raste živi in deluje. V predšolskem obdobju je pomembno 

spoznavanje domačega kraja in bližnjega okolja. Ključnega pomena 

je ustvarjanje demokratičnega vzdušja, ki v skupini spodbuja 
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pozitivne procese. Aktivnosti so zasnovane tako, da otroke 

spodbujajo k medsebojnemu sodelovanju in dogovarjanju. Otroci 

morajo imeti možnost izbire in sodelovanja pri načrtovanju 

dejavnosti, oblikovanju in sprejemanju odločitev ter pri delitvi 

odgovornosti za skupno sprejete odločitve. V oddelku si pogosto 

vzamemo čas za obisk gozda; ko prestopimo gozdna tla, otrokom 

pustimo prosto in spontano igro, šele nato jim ponudimo načrtovane 

dejavnosti. V nadaljevanju bom opisala primere aktivnosti, ki smo jih 

izvajali z otroki v gozdu. S pomočjo zgodb se spremenimo v gozdne 

škrate in vile, da dobimo posebno čarobno moč, ki nam pomaga pri 

vzpostavljanju pozitivnih stikov z vrstniki, reševanju gozdnih izzivov 

in odkrivanju čarobnosti gozda s poudarkom na medsebojnemu 

sodelovanju in aktivnem vključevanju v dejavnosti. V gozdu smo 

praznovali rojstne dni. S skupnimi močmi smo ustvarili gozdno torto 

iz naravnih materialov, ki smo jih našli v gozdu. Torto smo okrasili z 

»gozdno smetano« ter nanjo napikali svečke. Slavljenec si je ob torti 

zaželel skrito željo ter upihnil gozdne svečke. Skupaj smo zapeli 

rojstnodnevno pesmico, se igrali rajalne igre okoli gozdne torte, 

slavljencu izrekli voščilo ter naredili skupinsko gozdno fotografijo.  

 

 
Slika 2: Gozdna torta 

Vir: Lasten 

 

Preko iger zaupanja smo pridobivali tudi kompleksne socialne 

veščine. Z uporabo različnih pripomočkov (prevez za oči, zrcal, čepki 

za ušesa) smo dobili pomembne izkušnje glede razumevanja čustev. 

Vživljali smo se v druge ljudi ter pridobili izkušnje s slepoto in z 

gluhoto. Igre zaupanja smo se igrali v parih; otroci so se v celoti 

prepustili vodenju svojih gozdnih prijateljev. Prišli smo do ugotovitev, 

da je biti slep ali gluh zelo težko.  

 

 
Slika 3: Pridobivanje kompleksnih socialnih veščin 

Vir: Lasten 
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Pred odhodom nazaj v vrtec smo se igrali umirjene dejavnosti; 

poiskali in nabrali smo suho odpadlo listje, ga nežno stisnili v pest in 

približali ušesom, zaprli oči, se sprostili in jih s prsti nežno stiskali. Pri 

dejavnosti se je potrebno osredotočiti na poslušanje šelestenja, kar 

na človeka deluje zelo pomirjujoče. 

 

Področje gibanja 

Igra in gibanje sta primarni otrokovi potrebi. Oboje lahko v polni meri 

otroci izživijo tudi v gozdu. Vzgojitelji moramo otrokom omogočiti 

različne dejavnosti na prostem, da bodo otroci spoznali in razvili 

gibalne sposobnosti ter usvojili posamezne gibalne koncepte. Otroci 

skozi igro v gozdu pridobivajo najrazličnejše gibalne izkušnje, ki jih 

navdajajo z zadovoljstvom in veseljem. Z gibanjem si razvijajo 

intelektualne sposobnosti, ki vplivajo na njihov socialni in čustveni 

razvoj.  Gibanje v gozdu je potrebno prilagoditi otrokovim 

sposobnostim, potrebam in interesom, da bo imelo optimalen vpliv 

na njihovo zdravje in razvoj (Kurikulum, 1999). Ko smo prestopili 

gozdna tla, so otroci spontano začeli z izvajanjem naravnih oblik 

gibanja. Samoiniciativno so se razdelili v manjše skupine in začeli z 

raziskovanjem gozda. Hodili in tekali so po ravnih gozdnih površinah 

in se vzpenjali na hrib ter ob vsem tem premagovali različne gibalne 

ovire.  Za skakanje v koloni, v paru, naprej-nazaj, cik-cak so nas 

spodbudile kartice Gozdni telovadec, ki smo jih pogosto vzeli s seboj 

v gozd.  Pridobili smo prve izkušnje na področju plezanja; plezali smo 

na debla dreves, po vejah in na manjšo skalo. Preskakovali smo 

različne ovire; od kamnov, do odpadlih vej, hlodov in podrtih dreves. 

Drevesa smo med seboj povezali z volno in ustvarili pravo pajkovo 

mrežo, ki nas je spodbudila k plazenju, sklanjanju ter razvijanju 

natančnosti. Suho odpadlo listje in manjši hrib nas je spodbudil k 

valjanju po listju. Otroci so bili zelo navdušeni nad aktivnostjo, niso 

imeli zadržkov z valjanjem po tleh. Listje smo metali v zrak in 

opazovali kako pada proti tlom. Otroci so povedali, da listki dežujejo 

z neba. Po tleh smo pobirali storže in jih metali v debla dreves z 

določene razdalje. Fino motoriko smo razvijali z izdelovanjem 

čarobnih gozdnih palic; vsak je poiskal manjšo palico, na katero smo 

natikali suhe in odpadle listke. Gozd ponuja ogromno idej za gibanje, 

otrokom  je potrebno omogočiti prosto igro v kateri lahko raziskujejo 

in si krepijo gibalne spretnosti.  

 

 
Slika 4: Gibanje po gozdu 

Vir: Lasten 
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Področje narave 

Narava je v Kukrikulumu za vrtce (1999) opredeljena kot posebno 

področje, v katerem razvijamo otrokove sposobnosti za vključevanje 

v fizično in družbeno okolje ter spoznavanje zdravega in varnega 

življenjskega okolja. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi 

bitji, naravnimi pojavi, raziskovanju in odkrivanju. Otrok spoznava in 

spoštuje sebe, živali in rastline v naravnem okolju. Da bi spoznali in 

doživeli raznolikost in lepoto narave, mora postati del otrokovega 

življenja. Otroci pridobijo potrebne izkušnje za varovanje rastlin in 

živali ter ohranjanje gozda v svojem okolju. Na področju narave smo 

izvedli več dejavnosti, v katerih so bili otroci glavni akterji. Seznanili 

smo se s pogozdovanjem gozda. V gozdu smo poiskali primeren 

kotiček, kamor smo posadili različna semena: žir, želod, kostanj in 

luske storžev. Prostor smo ustrezno zavarovali in označili ter 

spremljali in opazovali spremembe. Opazili smo, da so iz kostanja in 

želoda kmalu začeli izraščati manjši poganjki. Nad rezultatom smo bili 

navdušeni in nadvse ponosni, da smo lahko nekaj prispevali k 

ohranitvi našega naravnega okolja. Gozdni svet smo pogosto 

opazovali z lupami; ogledovali smo si prst in drobne živalice. 

Največkrat smo našli hrošče, črvičke, polže, gosenice. Za gozdne živali 

smo gradili bivališča; pri gradnji smo uporabljali naravni material: 

palice, liste, mah, kamne, ki smo ga našli v okolici. Z gozdnimi 

materiali smo ustvarili tudi čutno gozdno pot; na tla smo položili 

palice, mah, kostanj, storže, kamne, prst, želode in lubje. Najprej smo 

jo preizkusili s tipanjem z rokami, nato še s hojo. Posamezniki so bili 

sprva zelo zadržani in so jo preizkusili samo z rokami. Ko pa so 

opazovali ostale otroke, kako si bili navdušeni, ko so hodili po njej, so 

se ohrabrili in jo tudi sami prehodili. Čutno pot smo v zadnjem 

mesecu pogosto uporabljali. Igrali smo se tudi z lovilci drobnih živalic. 

Pod drevesa smo položili večjo polo papirja ali svetlo rjuho in nanjo 

tresili veje, da so iz njih popadale drobne živalice, ki smo jih skušali 

prepoznati in poimenovati ter si jih podrobno ogledovali z lupo. 

Manipuliranje z naravnimi materiali je bilo v gozdu prisotno ob 

vsakem obisku.  

 

 
Slika 5: Pogozdovanje gozda 

Vir: Lasten 

 

Področje matematike 

Predšolski otrok se vsak dan srečuje z matematiko, ko prešteva, meri, 

primerja, razvršča, grupira, ter uporablja in opisuje simbole. Večino 

matematičnih dejavnosti smo izvajali tudi v gozdu, kjer so otroci 
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preko iger in aktivnosti usvojili nova znanja ter pridobivali konkretne 

izkušnje in spretnosti na področju matematičnega mišljenja 

(Kurikulum, 1999). V gozdu smo uspešno realizirali večino mesečnih 

ciljev. Utrjevali smo štetje; šteli smo gozdne plodove in predmete v 

skupinah; manjše skupine v večji skupini, šteli plodove po 

odvzemanju in dodajanju, se pogovarjali z vrstniki in ugotavljali koliko 

stvari so našli in kdo ima več ter za koliko. Otroke smo spodbujali k 

razmišljanju in odgovarjanju na odprta vprašanja: zakaj, kaj, kakšen, 

kako, kdaj. Odgovori otrok so bili domiselni, saj so si za razmislek vzeli 

dovolj časa.  Debla dreves smo merili s priročnimi merili: dlani, 

objemi, storži in z vrvicami, ki smo jih na koncu primerjali med seboj 

in ugotavljali, katero drevo ima večji obseg. Jesensko obarvani listki 

so bili kot nalašč za aktivnosti razvrščanja; listke smo razvrščali po 

velikosti, barvi in obliki. Prelevili smo se v gozdne detektive in iskali 

predmete po navodilu, ki so bili označeni na karticah; npr. v gozdu 

poišči dve palici, okroglo obliko krošnje, listke po določeni barvi. 

Dejavnost je bila za otroke zabavna, pri iskanju so bili uspešni. Pri 

spontanih in načrtovanih matematičnih dejavnostih so otroci aktivno 

sodelovali in uživali.  

 

 

 

 
Slika 6: Gozdna matematika 

Vir: Lasten 

Področje umetnosti 

V Kurikulumu (1999) je zapisano, da umetnost otrokom omogoča 

uresničevanje ustvarjalnih pristopov, ki izhajajo iz otrokovega 

spoznavanja in raziskovanja okolice. V umetnosti otroci izumljajo in 

ustvarjajo ko si zamislijo in oblikujejo neko sliko, pesem, igro, ples. 

Neposrednost, dugačnost izvirnost ter svoboda so odlike otroške 

umetnosti. Otroci so lahko ustvarjalni na različne načine in na 

različnih umetniških področjih. Pozitivne umetniške izkušnje so 

zaradi ustvarjanja in doživljanja pomemben dejavnik otrokovega 

zdravja in razvoja. V naših gozdnih dogodivščinah smo izvajali tudi 

dejavnosti iz področja umetnosti. Ustvarjali smo gozdne slike z 

gozdnim fotoaparatom. Okvir iz kartona je predstavljal naš 

fotografski objektiv. Otroci so hodili po gozdu in iskali zanimive 

fotografije. Ko so našli ustrezno fotografijo, so poklicali, da smo 

njihovo fotografijo fotografirali z mobilnim telefonom. Pri 

fotografiranju niso hiteli, vzeli so si dovolj časa in v naravi iskali 

zanimive teme. V igralnicI smo fotografije naložili na računalnik in si 

jih skupaj ogledali. Med gledanjem so otroci komentirali končne 

izdelke.  
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Slika 7: Gozdna umetost 

Vir: Lasten 

 

Z navdušenjem smo opazovali in tipali debla različnih dreves in 

ugotavljali spremembe. S seboj smo vzeli papir in voščenke. Otrokom 

smo demonstrirali potek dejavnosti likovne tehnike izdelave frotaža. 

Pozorno so opazovali gibe in držo voščenke in komaj čakali, da se tudi 

sami lotijo ustvarjanja. V gozdu smo iskali in izbirali primerna 

drevesa, na njihova debla položili papir in ga z voščenkami pobarvali. 

Med ustvarjanjem so z navdušenjem opazovali sledi lubja na papirju. 

Otroci so v dejavnosti uživali in naredili več likovnih izdelkov. Iskali so 

različne vrste dreves, saj so želeli na papirju upodobiti različna lubja. 

Gozdne mandale smo ustvarjali iz različnega naravnega materiala, ki 

smo ga imeli na voljo v gozdu. Otroci so se razdelili v manjše skupine 

ter se dogovarjali glede izdelave in uporabe materialov. Vsaka 

skupina se je potrudila in izdelala edinstveno mandalo.   V gozdu smo 

na pobudo otrok izdelali tudi gozdna glasbila; na deblu dreves smo 

igrali klavir, klavirske tipke so predstavljale male drevesne gobe;  štor 

smo uporabili za boben, palice za paličice, drgnjenje dveh storžev je 

predstavljalo strgalo, dva manjša kamna pa ropotulje. Peli smo pesmi 

o gozdnih živalih in zraven igrali na improvizirana gozdna glasbila.   

 

ZAKLJUČEK 

Moj zastavljeni cilj je bil, da čim več vsebin iz vseh kurikularnih 

področij prenesem iz klasične v gozdno  igralnico. Dnevi, ki smo jih z 

otroki preživeli v gozdu, so bili edinstveni, zabavni in polni 

pričakovanj. Poudarek smo dajali spontanemu raziskovanju in prosti 

igri otrok. Načrtovali in izvajali smo dejavnosti, v katerih so se 

prepletala vsa področja kurikula, v katerih so otroci aktivno 

sodelovali, se dogovarjali, iskali rešitve in si delili zamisli. Otroci so v 

gozdu uživali, se med seboj vzpodbujali in pomagali drug drugemu. 

Postali so veliko bolj samozavestnejši, hitrejši, spretnejši in kreativni.  

Otroško vedoželjnost smo spodbudili z raziskovanjem in z različnimi 

gozdnimi izzivi. Otrokom je treba pustiti svobodo, da tekajo, skačejo 

po lužah, packajo po blatu ter plezajo po drevesih. Prišli smo do 

ugotovitev, da gozd ni samo prostor za gibanje, temveč tudi prostor 

za igro, učenje, zabavo in sprostitev. Gozdna igralnica je prostor, ki 

od otrok zahteva razmišljanje in iznajdljivost, kako uspešno 

premagati neko oviro ali rešiti težavo. Ugotovili smo, da ima narava 

velik vpliv na počutje otrok, da je gozd velik motivator za vse ljudi ter 

prostor, v katerega se radi vračamo. Starši so bili nad našim pogostim 

bivanjem v gozdu navdušeni in so nas podpirali. Otrokom so 

priskrbeli gumijasto obutev in udobna športna oblačila, ki so otrokom 
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omogočala sproščeno gibanje. Sklenili smo, da se bodo naši obiski 

gozda v prihodnje nadaljevali. Vzgojitelji lahko s pogostim bivanjem 

v naravi veliko doprinesemo k razvoju in zdravju posameznika. 

Dolgoročno vplivamo na razvoj čustvene stabilnosti ter zaupanja v 

lastne zmožnosti in ideje, kratkoročno pa z zadovoljevanjem 

otrokovih različnih potreb, sproščanja stresa in krepitvi imunskega 

sistema. 
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Raziskovanje razumevanja frazemov 

med tretješolci in sedmošolci 
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Povzetek: Frazemi so pogosto prisotni v našem vsakdanjiku, saj 

izjemno obogatijo naš jezik.  Z njimi se srečujemo tako v umetnostnih 

besedilih kot v naši vsakdanji komunikaciji.  Vendar pa je 

razumevanje frazemov lahko izjemno težko za otroke, saj so v večini 

primerov rabljeni v prenesenem pomenu, otroci pa jih razumejo 

dobesedno. Kljub temu da se učenci tekom šolanja pogosto srečajo s 

frazemi, imajo še vedno težave z razumevanjem le-teh. V članku sem 

predstavila svoje ugotovitve razumevanja treh frazemov, ki sem jih 

preverila pri tretješolcih in sedmošolcih. Mlajši učenci so imeli veliko 

več težav pri razumevanju frazemov kot starejši učenci. Iz dobljenih 

odgovorov sem ugotovila, da ima starost otrok veliko vlogo pri 

razumevanju frazemov. 

 

Ključne besede: frazemi, razumevanje, tretješolci in sedmošolci 

 

Abstract: Phrases are often present in our daily lives as they enrich 

our language tremendously. We encounter them both in artistic texts 

and in our everyday communication. However, understanding idioms 

can be extremely difficult for children, as in most cases they are used 

figuratively and children understand them literally. Despite the fact 

that students often encounter phrases during school, they still have 

difficulty understanding them. In the article, I presented my findings 

of understanding the three idioms, which I checked in third and 

seventh graders. Younger students had much more difficulty 

understanding idioms than older students. From the answers I 

received, I found that the age of the children plays a big role in 

understanding the idioms. 

 

Key words: idioms, comprehension, third graders and seventh 

graders 
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UVOD 

Govorni razvoj je zapleten, dinamičen in zelo intenziven proces od 

obdobja dojenčka do obdobja zgodnjega otroštva. Proces se začne z 

jokom, neverbalnim sporazumevanjem, oblikovanjem in 

povezovanjem prvih glasov, nato sledi izgovorjava prve besede. 

Besedni zaklad se hitro širi, začne se oblikovanje enostavnih in 

sestavljenih stavkov, nato otrok spozna slovnična pravila, spozna 

različna besedila in jih razume. Uporablja govor  v različnih govornih 

položajih. Razvijejo se komunikacijske spretnosti, pride do 

metajezikovnega zavedanja in se pri prehodu v obdobje srednjega 

otroštva močno preplete z otrokovo domišljijo, pismenostjo. V 

obdobju srednjega otroštva, mladostništva in odraslosti pa govor 

postane način posameznikovega mišljenja in delovanja (Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

 

Pomen in struktura stavka 

Velik premik v razvoju otrokovega govora se zgodi v obdobju med 18. 

in 20. mesecem, ko otrok združi dve besedi, da bi z njima izrazil 

določeno misel. V obdobju malčka se skladnja, ki predstavlja 

slovnična pravila jezika, hitro razvija. Otrokove izjave postajajo vedno 

bolj strukturirane in podobne slovnično pravilnim izjavam odraslih. V 

zgodnjem otroštvu 3–6 let se govor tako na slovničnem področju, ki 

vključuje obliko in vsebino kot na pragmatičnem oz. 

sporazumevalnem področju razvija hitro ter v medsebojni 

povezanosti; govorni razvoj se nadaljuje tudi v obdobje srednjega in 

poznega otroštva, ko sta govor in mišljenje vedno bolj prepletena in 

soodvisna. V obdobju srednjega in poznega otroštva je besednjak 

širši in bolj fleksibilen, otroci uporabljajo veliko novih besed za 

opisovanje čustev, miselnih procesov in tudi besed, ki se jih naučijo z 

branjem pisnih besedil; pogosteje rabijo besede z več pomeni, 

primere in metafore. Metafore oz. besedne figure so v otrokovem 

govoru prisotne tudi že v obdobju zgodnjega otroštva (Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).  

 

Frazeologija 

Frazeologija je veda, ki se ukvarja s frazemi, pomeni pa tudi zbirko 

vseh frazeoloških enot. V slovenskem jezikoslovju se za frazeološke 

enote uporabljajo različni izrazi: fraza, stalna besedna zveza, 

frazeologem, frazeologizem, idiom, najbolj razširjen pa je izraz 

frazem (Černe, 2013). V različnih literaturah naletimo na različne 

rabe besede frazeologija. Različni jezikoslovci besedo frazeologija 

definirajo različno. Nekateri pod tem izrazom obravnavajo le bolj ali 

manj stalne besede zveze (t. i. leksikalne zveze, frazeološke enote, 

stalne zveze itn.), drugi pa jo štejejo za del leksikologije. Toporišič 

(1992, str. 45) razloži frazeologijo kot nauk o stalnih besednih zvezah 

in tudi stalne besedne zveze same.  Meni, da so to lahko zveze kake 

besede z drugimi besedami. Kržišnik (1994, str. 91)  frazeologijo 

razloži kot zbirko posebnih (tj. frazeoloških) jezikovnih enot. 

Frazeologija je tudi jezikovna veda, ki te enote proučuje. Stramljič 

Breznik (1999, str. 257) frazeme definira kot jezikovna znamenja, s 
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katerimi se izražajo subjektivna razmerja do predmetnosti in 

pojavnosti. Slovar slovenskega knjižnega jezika (1994, str. 224)  

definira frazeologijo kot fraze v celoti, frazeologem kot stalno 

besedno zvezo, katere pomen je popolnoma ali delno predvidljiv ali 

predvidljiv iz pomena besed, ki sestavljajo besedne zvezo. Različni 

avtorji definirajo frazeologijo drugače, vendar se med njihovimi 

razlagi pojavljajo podobnosti. V okvir frazeologije sodijo številne 

frazeološke enote, ki so med seboj različne, saj so nekatere stalne in 

jih ni mogoče spreminjati, pri drugih pa je določen element lahko 

nadomestimo s kakšnim drugim. Zato jih je treba obravnavati in 

opredeliti vsako posebej.  

 

Frazem 

Osnovna enota frazeologije je frazem. Keber (2003, str. 3) definira, 

da so frazeološke enote ali frazemi stalne besedne zveze, katerih 

pomen ni ali je samo delno ugotovljiv iz pomenov njihovih sestavin, 

in ki imajo praviloma stalno in samo omejeno spremenljivo sestavo.  

Poimenovanja za frazem so različna: frazeologem, frazem, 

frazeologizem, fraza in idiom. Frazemi nastajajo na več načinov: z 

okrajšanjem pregovorov, pogosto iz terminov, s sinonimi, s križanjem 

frazemov, z vplivi tujih jezikov, biblijski in mitološki frazemi, frazemi 

iz literature in iz vsakdanjega življenja. Frazem je ekspresiven 

večbesedni izraz, ki ima nespremenljivo ali le omejeno spremenljivo 

sestavo in katerega pomen ni ali je le delno izpeljiv iz njegovih 

sestavin.  

Frazemi se torej od drugih jezikovnih enot ločijo po štirih lastnostih, 

to so: večbesednost, stalnost in leksikaliziranost, idiomatičnost in 

ekspresivnost (Černe, 2013). Frazemi imajo sledeče temeljne 

lastnosti: večbesednost, stalnost, neizpeljivost pomena celote iz 

pomena sestavin in ekspresivnosti (Križišnik, 1994, str. 92).  

 

O pomenu frazema je mogoče govoriti z dveh vidikov (Rigler Šilc, 

2011). Z vidika razmerja med pomenom frazema kot celote in 

pomeni njegovih sestavin, na katerem je že sprožen proces 

prepoznavanja pomena besed, ki ga sestavljajo in z vidika pomena 

frazema kot celote – v ospredje je postavljeno razmerje med 

denotativnim in konotativnim pomenom. Na podlagi izpeljivosti 

pomena stalne besedne zveze iz njenih sestavnih delov ločimo štiri 

tipe frazeologemov (Rigel Šilc, 2011): 

– Sestavi imajo pomen enak pomenu posameznih sestavin, npr. 

spalna srajca, sveža jajca.  

– Skupi so frazemi, v katerih imajo posamezne besede čisto 

poseben, enkraten pomen, npr. boljša polovica, intonacijska 

glava.  

– Sklopi so frazemi s prenesenim pomenom. Take besedne zveze 

imajo kot proste slovarsko predvidljiv pomen, ki pa je različen od 

frazeološkega, npr. zavihati si rokave, pretipati komu kosti.  

– Zrasleki so frazemi, katerih pomena se ne da razbrati iz sestavin, 

ki ga tvorijo, npr. na vse pretege/kriplje, srečati Abrahama.  
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IZVEDBA RAZISKAVE  

Tekom intervjuja s 13 tretješolci in 7 sedmošolci sem želela ugotoviti  

razumevanje  frazemov »poskusni zajček«, »Pojdi se solit!« in 

»Obleka ne naredi človeka«.  

  

Poskusni zajček  

Poskusni zajček/ekspr.; pren., tudi kot primera/ na komer, čemer se 

kaj preizkuša; sop,: poskusni zajec.  

 

Frazem poskusni zajček oziroma primera kot poskusni zajček z 

redkejšo različico poskusni zajec je nastal na osnovi dejstva, da se ob 

miših in podganah kot poskusne živali v laboratorijih uporabljajo tudi 

zajci. Preneseno se frazem poskusni zajec, prav tako in še pogosteje 

poskusni zajček, uporablja za osebe ali stvari, na katerih se kaj 

preizkuša nasploh (Keber, 2011, str. 1079). 

 

Pojdi se solit! 

Pojdi se solit/ekspr.: pren., mn. pojdite, tudi 3. os. ed. mn. naj se gre 

(gredo)/izraža nejevoljo, nestrpno zavračanje, odklanjanje. 

 

S frazemom pojdi se solit in omenjenimi različicami torej nejevoljno, 

nestrpno odklanjamo, zavračamo koga oziroma njegova dejanja. 

Glede na sestavo frazema ga dobesedno pošiljamo tja, kjer mu ne bo 

dobro, kjer se bo solil, bo nasoljen, ga bo razžirala sol in bo torej trpel 

(Keber, 2011, str. 882). 

Obleka ne naredi človeka 

Rečemo, kadar je zunanjost odločilna pri ustvarjanju prvega vtisa, 

mnenja o ljudeh  ali stvareh.  

Na podlagi prvega vtisa sklepamo o človekovih lastnostih, izkazujemo 

spoštovanje ali prezir (Fabčič, 2011).  

 

Analiza razumevanja frazema »Poskusni zajček« s strani učencev 3. 

razreda 

Učenci 3. razreda so imeli pri razumevanju in posledično pri razlagi 

frazema večje težave. Izmed vseh izprašanih učencev je samo eden 

dejal, da so nekaj naredili in to želeli poskusiti na nekom. Dva učenca 

sta dejala, da je to zajček, ki nekaj poskuša, ko pa sem postavila 

podvprašanje, kaj poskuša, je prvi odgovoril, da se ukvarja s športom. 

Nekateri učenci so se osredotočili na zajčkov izgled in njegove 

lastnosti, pri čemer so zajčka opisali kot prijaznega, dobrosrčnega, 

rjavega z belimi lisami, dolgimi uhlji, belim rožnatim trebuščkom, 

rjavimi očmi, rdečim nosom in velikimi zobmi.  
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Analiza razumevanja frazema »Poskusni zajček« s strani učencev 7. 

razreda 

Razumevanje frazema s strani učencev 7. razreda se je izkazalo za 

veliko bolj poglobljeno. Večna učencev je odgovorila, da je poskusni 

zajček nekdo, ki sodeluje v eksperimentih, prvi udeleženec, na 

katerem se izvajajo poskusi ali pa gre za nekoga, ki je izumil nekaj 

novega in poskusil to na tem zajčku. Ravno ta učenec je natančno 

definiral, da je stvar, ki jo lahko preizkusimo na poskusnem zajčku, 

zdravilo. Eden je dejal, da je poskusni zajček nekdo, ki je prvi 

udeleženec v določenem poskusu, s pomočjo katerega preprečujejo 

neko vrsto nevarnosti.  

 

Primerjava razumevanja frazema »Poskusni zajček« med učenci 3. 

in 7. razreda  

Primerjava rezultatov v razumevanju frazema poskusni zajček je v 

skladu z razvojno stopnjo učencev posameznega razreda. Večina 

učencev 7. razreda je omenjeni frazem razumela kot 

eksperimentiranje na nekom (živali ali človeku). Učenca, ki nista našla 

primerne razlage pojasnitve frazema poskusni zajček, sta le-tega 

opredelila kot delo na nekom in preprečitev nevarnosti. Iz tega je 

moč razbrati, da že znajo razmišljati abstraktno, čeprav se še zaradi 

omejenega besedišča ne znajo najbolje izraziti. Za razliko od 7. 

razreda pa je imel 3. razred težave pri razumevanju in razlagi. Velika 

večina učencev je frazem navezala na žival in je zajca opisala kot 

mehkega, puhastega, rjavega z belimi lisami, uhlji in velikimi zobmi. 

Iz tega je razvidno, da si pomen izbranega frazema predstavljajo 

dobesedno in ne na prenesen način.  S pomočjo podvprašanj so 

učenci navedli, kaj ta zajček počne (zdravnik, policist, gasilec, učitelj, 

geolog) in kakšne so njegove lastnosti (prijazen, dobrosrčen, pomaga 

drugim). Izmed vseh tretješolcev je samo eden razložil frazem kot 

nekaj, kar je eksperimentiranje na nekom.  

 

Analiza razumevanja frazema »Pojdi se solit!« s strani učencev 3. 

razreda 

Pri razumevanju frazema »Pojdi se solit!« so se učenci 3. razreda 

izkazali veliko bolje kot pri razumevanju frazema »Poskusni zajček«. 

V veliki večini so dejali, da je bila oseba, ki je to izrekla, nate jezna, 

Slika 7: Poskusni 
zajček (3. razred) 

Vir: Lasten 

 

Slika 6: Poskusni 
zajček (3. razred) 

Vir: Lasten 
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ker je druga oseba naredila nekaj narobe ali je bila poredna. Samo 

dva učenca sta frazem razložila dobesedno, kar pomeni, da bi se solila 

s solnico po glavi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Pojdi se solit! (3. razred) 

Vir: Lasten 

 

Analiza razumevanja frazema »Pojdi se solit!« s strani učencev 7. 

razreda 

Pri razlagi frazema sta  dva učenca nepregovornemu frazemu 

poiskala sopomenko; pojdi v rit ali idi v rit. Osebo, ki je to izrekla so 

opisali kot sitno, nezadovoljno in živčno. Dejali so, da to pove nekdo, 

ko mu nekaj ne odgovarja. En učenec je izjavil, da je to grda beseda. 

Nerazumevanje danega frazema je izmed izprašanih nakazal le en 

učenec, ki je rekel, da to pove nekdo v šali.  

 

 

Primerjava razumevanja frazema »Pojdi se solit!« med učenci 3. in 

7. razreda  

Tudi pri tem frazemu so razvidne velike razlike med 3. in 7. razredom. 

Zaradi več izkušenj, boljšega razumevanja in širšega besedišča so 

odgovori sedmošolcev bolje definirani in tako podobni pravilni 

definiciji frazema pojdi se solit, ki pravi, da s tem izražamo nejevoljo, 

nestrpno zavračanje in odklanjanje. Učenci 3. razreda ta frazem 

dojemajo dobesedno. To je najbolj razvidno iz primerov, kjer sta 

učenca dejala, da to pomeni soliti se s solnico po glavi. Večina 

učencev to razume kot karanje, čemur sledi morebitna kazen. Vedo, 

da so v tem primeru naredili nekaj narobe, so bili poredni, zaradi 

česar je bila druga oseba jezna.  

 

Analiza razumevanja frazema »Obleka ne naredi človeka« s strani 

učencev 3. razreda 

Razumevanje pregovornega frazema »Obleka ne naredi človeka« je 

učencem 3. razreda povzročalo največ težav izmed vseh vprašanih 

frazemov. Samo en učenec  je dejal, da ni nujno, da bi imel vse dobro, 

lahko imaš tudi kakšno napako. Ko sem učencu postavila 

podvprašanje, kaj s tem misli, je dejal, da ni nujno, da si lep z obleko, 

ampak si že sam po sebi lep. S tem je nakazal, da zunanjost ni 

pomembna, ampak je notranjost tista, ki oblikuje človeka. Nekaj 

učencev je pomen frazema razložilo dobesedno. Povedali so, da 

obleka nikdar ne naredi človeka, da iz kože ne moremo narediti 
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obleke, saj le-ta ni iz kože, kosti in mišic. En učenec pa je dejal, da je 

človek tisti, ki naredi obleko in jo opisal kot belo s črnimi pikami.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Analiza razumevanja frazema »Obleka ne naredi človeka« s strani 

učencev 7. razreda 

Za razliko od učencev 3. razreda, ki jim je razumevanje danega 

frazema predstavljalo največ težav, so imeli učenci 7. razreda z 

razlago le-tega lahko delo. Le en sedmošolec je pregovorni frazem 

razložil, kot da z obleko izražamo osebnost, z njo povemo, kdo smo 

in tako izražamo svoj karakter. Iz zapisanega je moč razbrati, da je 

bilo razumevanje pri navedenem učencu dobesedno. Preostali 

učenci so pregovorni frazem razložili z besedami, da izgled ne pove 

vse, da je pomembnejša notranjost in zunanjost ni tako pomembna, 

in da če se dobro oblačiš, še ni nujno, da si dober po srcu. 

 

 

Primerjava razumevanja frazema »Obleka ne naredi človeka« med 

učenci 3. in 7. razreda  

Tudi tukaj so vidne razlike v razumevanju pregovornih frazemov. Vsi 

sodelujoči, z izjemo enega učenca, so pregovor pravilno razložili. 

Dejali so, da izgled ni najpomembnejši, ampak je notranjost ključnega 

pomena. Sedmošolec, ki frazema ne razume, je frazem razložil kot 

izražanje človekove osebnosti s pomočjo oblačila oziroma, da z 

oblačilom povemo, kdo smo. Kot doslej so se tudi v tem primeru 

učenci 3. razreda pri razlagi pregovora opirali na uporabo pojmov, 

lastnosti in dejavnosti. Večina učencev je pregovor popravila in 

dejala, da človek naredi obleko in ne obratno. Nerazumevanje je bilo 

v največji meri izraženo pri dveh tretješolcih, ki sta se pri opisu 

omejila na dele telesa. Tako sta navedla, da iz kože, kosti in mišic ne 

moremo narediti obleke. Najbolj se je pravilni razlagi približal učene, 

ki je dejal, da ni nujno, da si lep z obleko, ampak si že sam po sebi lep, 

kljub temu da imaš kakšno napako.  

 

ZAKLJUČEK  

Govorni razvoj je zapleten in zelo intenziven proces od obdobja 

dojenčka do obdobja zgodnjega otroštva. V obdobju srednjega 

otroštva, mladostništva in odraslosti pa govor postane način 

posameznikovega mišljenja in delovanja. Čeprav je bil vzorec 

izprašanih majhen, je zgoraj zapisano vidno tudi pri moji raziskavi. 

Učenci 3. razreda so frazeme v veliki večini razlagali dobesedno. V 

obdobju srednjega in poznega otroštva je besednjak širši in bolj 

Slika 9: Obleka ne naredi človeka (3. razred) 
Vir: Lasten 
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fleksibilen, otroci potrebujejo veliko besed za opisovanje miselnih 

procesov in besed, ki se jih naučijo tekom branja. Po celotnem 

pregledu rezultatov sem ugotovila, da je samo en tretješolec dane 

frazeme razložil pravilno. Iz tega lahko sklepam, da nanj pozitivno 

vpliva dejavnik družinskega okolja in genetski dejavniki. Učenec 

izhaja iz bolje izobražene in situirane družine, ki nanj dobro vpliva. 

Sklepam, da mu starši nudijo dejavnosti, ki krepijo njegovo 

besedišče, razvoj slovnice na področju semantike, fonologije in 

artikulacije. Govor odraslih je namreč ključen za razvoj otrok. 

Pomembno je, da jih poslušajo, jim dajo čas, da se odzovejo na 

zastavljena vprašanja in s tem vzdržujejo temo pogovora. Tako kot 

družinsko okolje pa imajo na razvoj govora in socialni razvoj 

pomembno vlogo tudi vrstniki. Medsebojno komuniciranje jim 

omogoča širjenje besedišča in boljše socialne odnose. Učenci 7. 

razreda z razlago izbranih frazemov niso imeli večjih težav, kar lahko 

povežemo s komunikacijo z vrstniki in komunikacijo v družinskem 

okolju. Ker odraščajo, jim starši prikrivajo vedno manj stvari, ki bi jih 

lahko prizadele, s čimer pridobivajo življenjske izkušnje, ki jim 

omogočajo širši pogled na svet okoli sebe. Možnost abstraktnega 

mišljenja jim omogoča prenesen pomen razumevanja izjav, tako da 

lahko dobesedne pomene besed po potrebi ovržejo. To je najbolj 

vidno pri primeru frazema »Obleka ne naredi človeka«, kjer so vsi 

učenci, razen enega, frazem razumeli v prenesenem pomenu. Na 

podlagi izvedenih intervjujev tako lahko sklepam, da učenci 3. 

razreda še nimajo dovolj izkušenj in besednega zaklada, kar jim 

otežuje izražanje, razumevanje in razlago. Prav tako jim velik pomen 

predstavlja abstraktno mišljenje, ki ga pri svoji starosti še nimajo v 

celoti razvitega. Ker pa so vedno bolj dojemljivi in odprti za svet okoli 

sebe, bodo s pomočjo izkušenj, ki jih bodo pridobili v naslednjih letih, 

izboljšali zmožnost razumevanja in dojemanja frazemov, kar je že 

vidno pri učencih 7. razreda. 
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Povzetek: Govor se razvija postopno. Začne se ob rojstvu, najintenzivnejši 

pa postane v predšolskem obdobju. Govora se mora otrok naučiti, sam 

razvoj pa je odvisen od celotnega zorenja otroka in okolja, v katerem živi. 

Učenje glasov poteka skozi faze govora. Včasih pa se v samem govornem 

razvoju pojavijo težave, pride do govorne motnje. Veliko otrok ima težave 

pri izgovorjavi različnih glasov. Poleg staršev smo vzgojitelji  tisti, ki otroku 

ustvarimo spodbudno učno okolje, v katerem se bo otrok počutil dobro, 

hkrati pa bo v njem razvijal svoje potenciale. Eden izmed teh potencialov je 

govor. V članku so predstavljeni načini, vaje, s katerimi lahko otroku 

pomagamo do izboljšave govora in rezultati raziskave – vprašalnika, ki je bil 

razdeljen med starši otrok oddelka.  

 

Ključne besede: govor, govorne motnje predšolskega otroka, oro-

motorične vaje 

 

Abstract: Speech develops gradually. It begins at birth and becomes most 

intense in the preschool period. Speech must be learned by the child, and 

the development itself depends on the overall maturation of the child and 

the environment in which he lives. Voice learning takes place through the 

stages of speech. Sometimes, however, problems arise in the speech 

development itself, a speech disorder occurs. Many children have difficulty 

pronouncing different voices. In addition to parents, educators are the 

ones who create a stimulating learning environment for the child, in which 

the child will feel good and at the same time develop their potential. One 

of these potentials is speech. The article presents ways, exercises that can 

help the child to improve speech and the results of the research - a 

questionnaire that was distributed among the parents of children in our 

group. 

 

Key words: speech, preschool speech disorders, oro-motor exercises 
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UVOD 

Govor je oblika človekovega naučenega vedenja, ki rabi lastnemu izražanju 

in komunikaciji. Govor je pomemben dejavnik v razvoju, osebnosti in 

njegovi socializaciji (Marjanovič Umek, 1990). Je eden najpomembnejših 

sposobnosti otroka, z njim se sporazumevamo. Poteka v različnih fazah. 

Včasih pa pri govoru pride do težav, govornih motenj. V vseh svojih letih 

dela opažam, da je vedno več otrok, ki se spopada s težavami govora. 

Vzgojitelji smo tisti, ki delno lahko pomagamo odpraviti težave. Pri svojem 

delu imamo premalo znanja s tega področja. Kljub temu  sem se odločila, 

da v vsakodnevno rutino v vrtcu vključim vaje, s katerimi razgibamo 

govorne organe. Zavedam pa se, da kljub vajam nismo vzgojitelji tisti, ki 

napake pri otroku  povsem odpravimo, lahko jih le omilimo. Pomembno se 

mi zdi povezovanje s starši, katere napotimo k strokovnjaku logopedu, ki 

bo otroka ustrezno pregledal ter mu pripisal ustrezno terapijo. Za vaje, ki 

sem jih izvajala v jutranjem krogu, sem ugotovila, da so otroku v veliko 

pomoč, saj se je izkazal napredek.  

 

Govorni razvoj otroka 

Govor je zelo pomemben v človekovem razvoju: gre za oblikovanje človeka 

kot posameznika (individualna funkcija govora) (Marjanovič Umek, 1990). 

Veliko psihologov in psiholingvistikov pravi, da se otroci rodijo z nerazvitimi 

zaznavnimi mehanizmi. Danes ta teorija velja le za starejšo predstavo. 

Zamenjala jo je nova, ki pravi, da so otroci izredno razviti na vseh področjih 

delovanja. Danes vemo, da se otroci rodijo s skoraj popolnoma 

funkcionalnim slušnim sistemom (Kranjc Simona, 1999). Otroci pridejo na 

svet in se morajo naučiti jezika. Pri samem procesu učenja jezika se mora 

otrok naučiti pravil kje, kdaj in kako govoriti. Naučiti se mora torej strategij 

govora. Teh pa se  uči skozi besedila. Na razvoj govora vplivajo različni 

dejavniki, ki jih delimo v dve večji skupini, in sicer na notranje, psihološke 

in fiziološke, ter zunanje, to je socialne in sociološke (Kranjc Simona, 1999).  

 

Notranji dejavniki: 

– prirojene dispozicije, 

– motivacija, 

– čustveno stanje otroka. 

 

Zunanji dejavniki: 

– socialni položaj družine, 

– izobrazbena struktura staršev, 

– širše družbeno okolje. 

 

Teoretiki pravijo, da morajo biti vsi dejavniki usklajeni, če ne želimo doseči 

nižje stopnje razvoja govora.  Otroci za pravilen govorni razvoj potrebujejo 

zdrav živčni sistem, dobro razvita čutila, zdrava govorila, pravilne in dobro 

razvite psihične funkcije (pozornost, zaznavanje, pomnjenje, mišljenje, 

pravilen in zgleden govor otrokovega okolja (Žnidarič, 1993). Pomembno 

obdobje za učenje govora je kritično obdobje. Prisotno je v otrokovem 

predšolskem obdobju, zato je zelo pomembno, da otroku posvečamo 

takrat veliko pozornosti. 

 

Delitev govora 

Delimo ga na dve večji obdobji: 

– predgovorno  obdobje ali predgovorna faza, 

– govorno obdobje ali govorna faza. 

Predgovorno obdobje ali faza je prisotno vse od rojstva do pojava prve 

besede. Sem spadajo prvi otrokovi poskusi komuniciranja, ko z jokom izraža 
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različne potrebe, ko se z gibanjem odzove na naš glas in bližino, glasovi, ki 

jih ustvarja, čebljanje, bebljanje in začetno povezovanje zvokov, kot so ma-

ma, ta-ta, ba-ba. V predgovorni fazi (obdobju, ko otrok še ne govori) se 

postavi osnovna komunikacija. Otrok se nauči veliko neverbalnih spretnosti 

komuniciranja. Dobre in raznovrstne izkušnje v komunikaciji v tem obdobju 

so trdna osnova za kasnejše učinkovito govorno sporazumevanje (Levc 

Simona, 2014). V tam obdobju se otrok nauči poslušanja, opazovanja, 

medsebojne izmenjave, posnemanja, igre, hkrati pa se uči spretnosti 

komuniciranja. Govorno obdobje pa se začne s prvo otrokovo besedo, ki 

mu predstavlja osebe, misli, stvari. Teh besed pa je iz dneva v dan več. Ko 

otrok začne povezovati več besed, se začnejo prvi stavki. Pravilna 

izgovorjava glasov se najhitreje razvija do otrokovega petega leta starosti, 

nato se nekoliko upočasni tam nekje do devetega leta. Človekova 

sposobnost za govor je prirojena, vendar pa se uresniči le, če človek govor 

sliši in ga ima možnost tudi uporabljati (Erzeničnik Pačnik, 1999).  Poleg 

otroka igrajo v razvoju govora aktivno vlogo tudi njegovi starši.  V prvih 

mesecih po rojstvu je glavna vloga namenjena mami. Med njima se 

vzpostavi določena »sinhronija«, ki je vidna ne le pri govoru, marveč tudi 

pri gledanju (Kranjc Simona, 1999). 

 

Faze razvoja govora 

Po E. Kaplanu in G. Kaplanu obstajajo v prvem letu starosti štiri razvojne 

stopnje izgovorjave glasov.  

 

Jok 

Jok je otrokov prvi glas in v prvih šestih do osmih tednih življenja so različne 

oblike joka edina otrokova vokalizacija (Marjanovič Umek, 1990). Takoj po 

rojstvu se otrok odzove z jokom. V obdobju novorojenčka je jok primarni 

vir komunikacije. Z jokom se odziva na vse dražljaje v okolju. Z njim izraža 

lakoto, bolečino, jezo. Pri šestih tednih otrok izraža tako veselje in 

zadovoljstvo kot nezadovoljstvo že z vokalizacijo in ne več samo z jokom. V 

tem obdobju se pojavi prvi »socialni smeh« (Braunwald, 1976). 

 

Gruljenje 

Gruljenje se pojavi okrog tretjega meseca. Gre za novo obliko vokalizacije, 

ki je slišati kot oglašanje goloba gr, gr.  Z novo obliko komunikacije otrok 

sporoča svoja čustva. Z gruljenjem se otrok odziva na spodbude iz okolja. 

Otrok vokalizira nekaj glasov (aaa, eee). 

 

Bebljanje 

Obdobje bebljanja se pojavi v petem oziroma v šestem mesecu starosti v 

procesu govornega razvoja. Zanj so značilne celovite in ponavljajoče 

kombinacije glasov. Dojenček združuje več soglasnikov in samoglasnikov 

med seboj. Pojavljati se začnejo glasovi kot so ba-ba, ma-ma. Okrog 

desetega oziroma enajstega meseca starosti otroci postajajo vse bolj 

zgovorni in začnejo bebljati že v »stavkih« v katerih združujejo več 

nerazumljivih besed, ki so jih v predhodni fazi bebljanja izgovarjali 

samostojno (Marjanovič Umek in Zupančič. 2009). 

 

Prve besede 

Obdobje od 13. meseca je obdobje pojava prvih besed. Večina otrok v tem 

obdobju izgovori prvo besedo. Besede so vezane na določen predmet, žival, 

ki ga ima otrok v njegovi bližnji okolici. Prva beseda je skupina glasov, ki jo 

otrok izgovarja in ima pomen (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

Otrok v tem obdobju rabi besedo spontano, beseda je stalna za isto 

dejavnost, predmet, besedo pa prepozna tudi odrasla oseba, ki z otrokom 
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komunicira. V obdobju od osemnajstega in štiriindvajsetega meseca sledi 

velik napredek v govoru. Otrok začne uporabljati telegrafski govor, za 

katerega je značilno združevanje samostalnikov in glagolov, brez uporabe 

veznikov. Otrok v tem obdobju pozna od 150 do 300 besed. Do tretjega leta 

starosti poskuša z novimi glasovi. V tem obdobju otrok nima dovolj 

razvitega govornega organa, zato se pojavijo težave pri artikulaciji glasov 

(izgovorjavi), razume in pa pozna nekje med 800 in 1000 besed. Nekje do 

šestega leta pa se otrokov razvoj popolnoma razvije. To je obdobje tik pred 

vstopom v šolo. Otrok uporablja pet ali več besed v stavku, tvori vprašanja, 

pripoveduje. Njegov besednjak narašča, razume pa več kot 3000 besed. 

Govor postaja podoben govoru odraslega. Seveda pa s tem razvoj govora 

še ni zaključen. Pomembno je, da otroka dobro opazujemo ter poznamo 

posamezne značilnosti stopenj razvoj govora. Na ta način bomo lahko 

otroku pomagali  in spodbujali. Nesmiselno in odveč bi bilo otroka siliti k 

neki govorni aktivnosti takrat, ko še ni zrel. Otroci dosežejo posamezno 

stopnjo razvoja govora v različnem času (Levc Simona, 2014).  

 

Govorne motnje 

Ena najpogostejših govornih motenj je dislalija, otrok nepravilno izreka 

posamezne glasove.  Lahko gre za odstopanje v zgradbi ali delovanju 

govornih organov kot so prekratka podjezična vez, visoko gotsko nebo, ali 

drugačno oblikovana čeljust.  Vzrok za slabše izgovorjavo so lahko 

manjkajoči sprednji zobje. Takrat otrok težje izgovarja glasove S, Z in C. 

Poleg naštetega  lahko gre za slabo poslušanje, motnjo sluha ali pa za slab 

govorni vzor. Otroci najpogosteje nepravilno izrekajo sičnike in šumnike ter 

glasova R in L. Nepravilno izrekanje sičnikov in šumnikov imenujemo 

sigmatizem, R pa rotacizem. 

 

Oro-motorične vaje 

Oro-motorične vaje so vaje za izboljšanje motorike govoril in urjenje 

poslušanja. Poleg vaj za govor je eden od  zelo pomembnih temeljev za 

razvoj govora  pozorno poslušanje. Izvajajo se z namenom, da bi pri otrocih, 

ki imajo težave s izrekom posameznih glasov, dosegli bolj razumljiv govor. 

Da bi bile vaje učinkovite, jih je potrebno pogosto izvajati. Z njimi ogrevamo 

otrokova govorila (Bowen, 2005) . 

 

Vaje poslušanja 

Z vajami za razvijanje slušne pozornosti dosežemo boljše poslušanje in 

boljše slušno razlikovanje glasov, ki so si podobni (Levc Simona, 2014). 

Otroci med četrtim in petim letom lahko prepoznajo več glasov, ki so si med 

seboj podobni. Okrog šestega leta pa se zavedajo, da je beseda sestavljena 

iz več glasov. Otrok, ki bo imel dobro razvito slušno pozornost, bo lažje 

razumel in sledil navodilom. Vaje urjenja poslušanja so: 

– določanje smeri zvoka, 

– ločevanje različnih vrst zvokov, 

– posnemanje in prepoznavanje, 

– razlikovanje zvoka po glasnosti (toplo hladno), 

– razlikovanje zvoka po višini. 

 

Vaje za izboljšanje motorike artikulatorjev  

Vaje za razgibavanje jezika: v zgodnjem predšolskem obdobju so vaje za 

razgibavanje jezika zelo pomembne, predvsem pri tistih otrocih, ki ne 

izgovorijo določenega glasu. V to skupino sodijo vaje, kjer se otrok zaveda 

gibov ust in jezika.  
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Vaje pihanja 

Vaje so dobra predpriprava za izgovorjavo sičnikov CSZ in šumnikov ČŠŽ 

(Levc Simona, 2014). Pri teh vajah gre za pravilno usmeritev zračnega toka, 

ki ga dosežemo s pihanjem. Pihalne vaje usmerjajo zračni tok na sredino 

jezika. Pravilnost vaje v pihanju skozi našobljene ustnice. V svojih 

štirinajstih letih delovnih izkušenj sem opazila, da je vedno več otrok, ki ima 

govorne težave. Kot vzgojiteljica pa sem lahko takemu otroku v veliko 

pomoč. Zato sem se odločila in v svoj vsakdan v vrtcu vključila vaje, ki so 

primerne za razvoj govora. Vaje sva skupaj s pomočnico vzgojiteljice izvedle 

v jutranjem krogu, kjer se vsakodnevno zberemo kot celoten oddelek. 

Otroke sem spodbudila k poslušanju izmišljene pravljice.  

 

 

Vaje za jezik 

Pravljica: Ko se muca prebudi.  

Živela je muca Tinka. Ko se je zjutraj prebudila, se je najprej močno 

pretegnila. Popila je kozarec mleka (otroci posnemajo muco pri pitju 

mleka), pojedla košček mesa in se odločila, da gre na pot. Ko pa se je 

postavila pred ogledalo, je zagledala njen umazan smrček. Takšna že ne 

morem v svet, hitro se moram umiti! In tako je muca stegnila njen jeziček 

ter se začela umivati. Z njenim širokim jezičkom je najprej očistila njen 

zgornji del gobčka (otroci širok jezik dvignejo proti zgornji ustnici in se 

obliznejo). Ko se je ponovno pogledala v ogledalo, je rekla: »Še vedno sem 

vsa od mleka.« Na široko je odprla gobček in v njem opazila košček mesa. Z 

njenim ozkim jezičkom je začela čistiti tudi notranji del njenega gobčka  

(otroci s konico jezika se večkrat dotaknejo neba ustne votline). Ko je želela 

oditi, je na vrata njene hiše potrkalo. Prišel je prijatelj Maksi. »Kam pa kam 

muca Tinka?« »V svet grem, samo umiti se še moram« je rekla muca Tinka. 

»Lahko pa greš z menoj« ga je povabila Tinka. Muc je bil zelo navdušen, 

vendar tudi on ni bil preveč čist. Pravkar se je vrnil z ribjega sejma in prav 

nič ni lepo dišal. Zato sta se s Tinko odločila, da se skupaj umijeta.  Tinka je 

z njenim ozkim koničastim jezičkom umila njen smrček (otroci zožijo jezik, 

naredijo konico in ga dvignejo proti nosu in se oblizujejo), Maksiju pa je 

njegov jeziček nekoliko ponagajal. Ko je želel oponašati Tinko, se je njegov 

koničasti jeziček začel obračati proti nosu (otroci jezik zožijo in ga dvignejo 

proti nosu). Ker je Tinka opazila, da Maksiju jeziček nagaja, sta se začela 

skupaj umivati. Tinka je začela, Maks pa jo je na vse načine poskušal 

oponašati. Bilo jima je zelo zabavno. Ko sta bila že pri koncu, se Tinka 

spomni še na umazane  zobe. Hitro stegne jeziček, ga postavi na zobe ter 

premika sem ter tja. (otroci si z jezikom obliznejo zgornje zobe). Tako sta 

Tinka in Maksi čista in skoraj neprepoznavna odšla dogodivščinam naproti.   

 

Po končani pravljici sem otroke vprašala, ali jim je bila pravljica všeč. 

Postavili smo se v vlogo muckov in začeli tudi sami z razgibavanjem naših 

jezičkov. 

             

    
Slika 1: Vaje z jezičkom ob pogledu v ogledalo 

Slika 2: Dvigovanje jezika proti nosu 

Vir: Lasten                                                                                   
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Slika 3: Oblizovanje ustnic                                            

Slika 4: Postavitev jezika na spodnjo ustnico 

Vir: Lasten                                                                        

                                                                 

Vaje za pihanje 

Vaje pihanja pomagajo krepiti ustrezen izpih, za izgovorjavo 

posameznih glasov. V vrtcu sva na igriv in zanimiv način otroke 

spodbudile k dejavnosti. Otroci so najprej urili pihanje v jutranjem 

krogu. Pazili smo, da ne napihujemo ličnic pri samem pihanju, temveč 

izpih prihaja le z vlogo ustnic. Tisti otroci, ki so imeli težave, so si z 

nežnim pritiskom kazalcev na ličnice temu izognili. 

 

    
Slika 5: Pihanje s pomočjo kazalcev          Slika 6: Pihanje z ustnicami 

Vir: Lasten                                                      Vir: Lasten 

                                                                        

Vaja 1 – igra na slamico 

Otroci so se posedli k mizi, na kateri so bili papirnati koški papirja. Mizo 

sva razdelili na polovico. Na vsaki strani mize je bilo približno enako 

število papirnatih koščkov. Vsak izmed otrok je prejel slamico. Sledila 

so navodila, tisti del mize, ki izpiha večji del koškov papirja k 

nasprotniku, je zmagovalec. Otroci so na slamico pihali v koščke papirja. 

Pri sami igri so zelo uživali. Ker pa je skupina številčna, smo dejavnosti 

izvedli večkrat v manjših skupinah.  

 

     
Slika7: Prikaz tekmovanja v pihanju                

Slika 8: Pihanje papirnatih koščkov s slamico 

Vir: Lasten                                                              

 

Vaja 2 – igramo se nogomet 

S pomočjo flomastrov sva na mizi improvizirale gole. Vsak otrok je 

prejel košček vate. S pomočjo pihanja je vato usmerjal v gol. Tisti otrok, 

ki je z vato prvi zadel v gol, je bil zmagovalec. Otroci so najprej pihali s 

pomočjo slamice. Kasneje so slamice odstranili in vajo izvedli brez, in 

sicer tako, da najprej naredili šobo, kasneje pa s pomočjo pihanja in 

sape vato usmerjali v gol. Paziti so morali, da pri vaji ne napihujejo ličk. 

Pravilno izvedena vaja je takrat, ko zrak teče iz ust po sredini.  
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Slika 9: Igra Nogomet                                              

       Slika 10: Pihanje vate s pomočjo slamice v gol 

Vir: Lasten                                                                   

 

 
Slika 11: Pihanje vate s pomočjo ustnic 

Vir: Lasten 

 

Vaja 3 – pihanje kapljic barve 

Dejavnost sva izvedli po skupinah. Vsak otrok je prejel risalni list z 

narisanim obrazom dečka. Ker pa so dečku manjkali lasje, so jih otroci 

naredili s pomočjo pihanja. Otroci so na vrh glave najprej pokapali nekaj 

kapljic barve. Nato je vsak iz med njih prejel slamico. S pomočjo slamice 

in pihanja nanjo je barvo razpihal v vse smeri. Na dečkovi glavi pa so 

nastali prelepi lasje. Vsak otrok je dečku pričaral drugačno pričesko.  

 

      
Slika 12: Kapljice barve na dečkovi glavi           

       Slika 13: Pihanje barvnih kapljic s slamico 

Vir: Lasten                                                               

  

 
Slika 14: Pričeska v nastajanju 

Vir: Lasten 

Igramo se detektiva zvokov 

Otroci se preko igre veliko naučijo. V oddelku smo se šli pravih detektivov 

iskanja zvoka. 

 

Vaja 1 – določimo smer zvoka 
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V jutranjem krogu smo si ogledali že znane inštrumente, boben, ropotuljo 

in triangel. Otrokom sva podali navodila. Otroci v krogu zaprejo oči, ko 

zaslišijo zvok inštrumenta, s prstom pokažejo, iz katere smeri zvok prihaja. 

Igro sva najprej izvedli z vsemi otroki, in sicer tako, da sem najprej jaz 

zaigrala na inštrument,  kasneje pa smo s pomočjo izštevanke izžrebale 

otroka, ki na inštrument igra, ostali otroci z zaprtimi očmi pozorno 

poslušajo ter določajo smer zvoka.  

 

       
Slika 15: Igranje na inštrument                                     

Slika 16: Igra otroka na inštrument 

Vir: Lasten                                                                            

 

 

 

 
Slika 17: Nakazovanje smeri zvoka 

Vir: Lasten 

 

Vaja 2 – različnih zvokov 

Na sredino jutranjega kroga sva postavili predmete. Otroci so jih najprej 

poimenovali.  S pomočjo izštevanke sva izbrale otroka, ki bo pri igri 

sodeloval. Z ruto sva otroku zavezali oči. Nato sem zaigrala na predmet, 

otrok pa je poskušal ugotoviti, za kateri predmet gre. Ko je ugotovil, je 

predmet tudi poimenoval. Igro je nadaljeval na novo izžreban otrok. 

 

     
Slika 18: Ogled predmetov                               

Slika 19: Igra otroka na lesene palčke 

Vir: Lasten                                                            
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Slika 20: Otrok ugotavlja ime inštrumenta glede na zvok 

Vir: Lasten 

 

Rezultati vprašalnika 

Vprašalnik sem razdelila med starše otrok starih med 4 in 5 let, ker sem 

opazila, da ima v letošnji skupini kar nekaj otrok govorne težave. Z njim sem 

želela pridobiti rezultate in meni zelo pomembne informacije o otroku, ki 

se nanašajo na govor, težave v govoru. Predvsem pa me je zanimalo, ali so 

bili otroci napoteni k logopedu, koliko je takih otrok v skupini, ki logopeda 

obiskuje, kdo je otroka napotil in kakšne so čakalne vrste. Vprašalnik je bil 

razdeljen 23 staršem in je bil v celoti anonimen. Odziv na sam vprašalnik je 

bil zelo dober. Rezultati kažejo, da je velik del otrok v naši skupini, ki ima 

težave z govorom oziroma z izgovorjavo določenega glasu. Največ otrok 

ima težave pri izgovorjavi glasu R. Starši menijo, da so čakalne vrste 

predolge. Na logopeda čakajo od 6 do 12 mesecev. Obisk logopeda je bil 

predlagan s strani vzgojitelja, pediatra, ki je na sistematskem pregledu 

opazil težave. Tisti otroci, ki logopeda obiskujejo, same logopedske vaje 

izvajajo tudi doma, skratka so del njihovega vsakdana. Starši so z obiskom 

logopeda navdušeni, menijo, da je zaradi izvajanja vaj, ki jih logoped 

predpiše, viden velik napredek.  

ZAKLJUČEK 

Govor nosi velik pomen, otroci se s pomočjo govora sporazumevajo, 

ključno pa je, da govor razvijemo v predšolskem obdobju. Spodbujamo ga 

na zanimiv način, prav to pa sem želela predstaviti v svojem članku, ki je 

namenjen predvsem temu, kako otroku pomagati pri izboljšavi govora, 

govornega aparata. Oro-motorične vaje, ki sem jih vključila v oddelek, so 

bile otrokom zelo zanimive. Z njimi sem želela pomagati otrokom in tudi 

staršem, ki se znajdejo v stiski. Vaje sva s pomočnico vključile ob različnih 

priložnostih, predvsem pa so bile izvedene v jutranjem času in kot 

dejavnost preko dneva. Otroci  so ob izmišljeni pravljici, različnih vajah 

razvijali njihov govorni aparat. Čeprav vzgojitelji nismo strokovnjaki in 

ustrezno izobraženi za logopedske vaje, lahko na zanimiv način preko 

dejavnosti in igre otrokom pomagamo.   
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Kako spodbuditi veselje do gibanja 

na prostem v 2. starostnem 

obdobju? 
 

SABINA ZUPANC, dipl. vzg. 

sabina.zupanc@zuja.si 

 

Povzetek: Gibanje je primarna otrokova potreba. Otroci v gibanju 

zelo uživajo, se veselijo, sprostijo ter v kombinaciji gibanja na 

prostem naužijejo  svežega zraka. Ves skupek predstavlja ugoden 

vpliv na otrokov fizični in psihični razvoj. Pomembno vlogo imajo 

odrasli, ki otroku predstavljajo vzor in motivacijo. Če je za gibanje 

navdušen odrasel, bo po vsej verjetnosti tudi otrok. Na prostem 

imamo ogromno možnosti aktivnosti. Poslužujmo se naravnega 

okolja brez dodatnih pripomočkov, saj nam že naravno okolje daje 

ogromno možnosti za igro. Otrok bo pri tem razvijal še domišljijo in 

ustvarjalnost. Odrasel naj bo pri igri na prostem pozoren na varnost 

otroka. Vse ostalo prepustimo svetu otrokove domišljije, ki bo pri 

otrocih izzval pozitiven odnos do gibanja.  

 

Ključne besede: gibanje, predšolski otrok, optimalni razvoj, veselje, 

igra z odraslim 

 

Abstract: Movement is a child’s primary need. Children enjoy the 

movement very much, rejoice, relax and enjoy the fresh air in a 

combination of outdoor movement. The whole set represents a 

beneficial effect on the child's physical and mental development. 

Adults play an important role in setting a role model and motivation 

for a child. If an adult is enthusiastic about movement, it will most 

likely be a child as well. We have a lot of outdoor activities. Let's use 

the natural environment without additional tools, because the 

natural environment gives us a lot of opportunities to play. The child 

will also develop imagination and creativity. The adult should pay 

attention to the safety of the child when playing outdoors. We leave 

everything else to the world of the child's imagination, which will 

provoke a positive attitude towards movement in children. 

 

Key words: movement, preschool child, optimal development, joy, 

play with an adult 
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UVOD  

Otroci na prostem preživijo vedno manj časa. V zdajšnjem času 

digitalizacije ima gibanje na prostem vedno večji pomen. Ko se 

popoldne sprehajamo po ulicah in poteh, opazimo, da je malo 

druženja na prostem, otroci se ne »podijo« po ulicah, ne zganjajo 

norčij tako, kot je bilo to vidno nekaj generacij prej. Gibalne igre, ki 

so bile aktualne v našem otroštvu in naših staršev, dedkov in babic, 

so zamrle. Pozabljamo, kako pomembno je gibanje za otroka, 

druženje s sovrstniki in igra na prostem. Koliko različnih možnosti 

nam daje igrišče, travnik, park, hribi. Čeprav je aktivnost lahko za 

otroka fizični napor, v njej lahko nadvse uživa in je z eno besedo 

preprosto SREČEN! Pričarajmo mu ta občutek, dovolimo mu možnost 

za to in ga spodbudimo, da bo v samoumevnih aktivnostih videl 

potencial, srečo, veselje in radost. 

 

Pomen gibanja 

Za otroke v predšolskem obdobju je ena najpomembnejših 

dejavnosti gibanje, zato naj imajo otroci vsak dan možnost gibanja v 

čim večji meri, v različnih prostorih, na prostem, v različnih 

vremenskih pogojih (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 25–30). Ker je 

otrokom primarna dejavnost igra, naj bodo gibalne dejavnosti 

izvedene skozi igro. Na tak način bo učinek in zastavljen cilj 

neprimerno večji, otroci pa bodo h gibanju pristopili z večjo 

motivacijo (Videmšek, Karpulj, Videmšek, Breskvar in Videmšek, 

2018, str. 5).  

 

Gibalna aktivnost otroka je tesno povezana z njegovim 

intelektualnim razvojem, psihičnimi sposobnostmi, socializacijo, 

pozitivnim pogledom na življenje, tekmovalnostjo, izražanju čustev in 

zdravjem. V predšolskem obdobju namenimo čim večjo pozornost 

igrivemu gibanju, da bodo otroci sprejemali šport kot način življenja, 

druženja in zabave (Bohinc, 2002, str. 78–80).  Ker se področja 

razvoja med seboj prepletajo, s spremembo enega močno vplivamo 

tudi na ostala področja. Otroku zagotovimo čim bolj pestre, raznolike 

izkušnje, saj s tem zagotovimo hitrejši razvoj otroka na vseh 

področjih (Zajec, Videmšek,Štihec, Pišot  in Šimunič, 2010, str. 73). O 

količini gibanja si avtorji niso popolnoma usklajeni. Zurc (2008, str. 

12–34) v svojem delu omenja, da naj bi se gibali petkrat tedensko po 

eno uro, mora pa biti kvalitetna gibalna aktivnost.  

 

Vloga odraslega, vzgojitelja in starša 

Strokovni delavci v vrtcu imamo pri tem zelo pomembno vlogo, saj 

moramo otroke znati ustrezno motivirati ter zagotavljati pozitivno, 

prijetno vzdušje (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 25–30). Ker večina 

otrok v vrtcu preživi pretežni del dneva, smo prav vzgojitelji tisti, ki 

pomembno vplivamo na otrokov odnos do gibanja ter tudi na njegov 

značaj. Nekateri otroci se v vrtcu tudi prvič srečajo z gibalno izkušnjo, 

zato poskrbimo, da bodo prve izkušnje prijetne, privlačne, 

domiselne, zanimive in nepogrešljive dejavnosti vsakdanjega 

življenja (Bohinc, 2002, str. 85). V gibalno aktivnost se lahko 
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vključimo, se z otroki skupaj igramo, raziskujemo, poskrbimo za 

zabaven sprejem, ki otroke dobro motivira, povezujemo vsebine 

različnih področij (Videmšek, Stančevič in Permanšek, 2014, str. 9–

14). Otrokom postavljamo najrazličnejše izzive, pri katerih jim 

pomagamo, opogumljamo, da otroci izgubijo strah ter pridobijo 

samozavest, samozaupanje in veselje. Posebej smo pozorni na 

varnost otrok. Otroke navajamo, da so pri izvajanju previdni, pozorni 

ter odgovorno ravnajo s pripomočki (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 

25–31). Športni pripomočki naj bodo poleg varnosti, tudi vabljivi na 

pogled, saj bodo otroci po njih posegali bolj pogosto (Videmšek, 

Karpulj, Videmšek, Breskvar in Videmšek, 2018, str. 5). Posebej smo 

pozorni, da otroci gibalne vaje izvajajo pravilno in v celoti. Če otrok 

vaje izvede pravilno, ga nagradimo s pohvalo, dosežemo pa želeni 

učinek vaje ter celotni funkcionalni potencial otroka. Uporabljamo 

karseda različne pripomočke za vaje, kot so trakovi, obroči, trakovi, 

žoge in vrvi ... Žoga je idealni pripomoček, ki je poceni in vsakemu na 

dosegu, ob enem pa spodbuja dodatno stimulacijo razvoja sinaps 

zaradi nenehnega očesnega prilagajanja, kje je žoga. Dr. Ranko 

Rajović v svojem programu NTC v veliki meri spodbuja kombiniranje 

aktivnosti in s tem stimulirati razvoj sinaps v naših možganih. Najbolj 

kakovostne dejavnosti za otroke naj bi vsebovale vsaj tri ali štiri od 

naštetih aktivnosti: rotacija, ravnotežje, akomodacija oči, fina 

motorika, stopala (hoja, tek) in koordinacija oko-roka, govor. 

Določene stvari, kot so na primer imena, tujke, novi pojmi, pesmice 

se nekateri otroci lažje naučijo v gibanju npr. med igro ristanc (ob 

vsakem poskoku poimenujejo barve ali npr. domačo žival), ob tem se 

aktivira več predelov možganov (Rajović, 2015, str. 27–29). Odrasel 

naj pri gibanju spodbuja nadarjene ali manj spretne otroke. 

Pomembno je, da otroke pri gibanju vzpodbujamo, pohvalimo, 

pomagamo, svetujemo ter vzpostavljamo pozitiven odnos do 

gibanja. Pripravljamo mu najrazličnejše dejavnosti (poligone, 

skupinske igre, igre po postajah, štafetne igre ...). Pozorni smo, da so 

vsi otroci čim bolj aktivni (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 29–31). Pri 

dejavnosti ne ločujemo otrok po spolu, ampak spodbujamo njihovo 

interakcijo. Posebno pozornost namenimo tudi otrokom, ki imajo 

odpor do gibanja in jih skušamo z motivacijo pripraviti do aktivnosti, 

ki so jim ljube. Na podlagi uspehov bo otrok vedno raje pristopal h 

gibanju. Z natančnim in s sprotnim opazovanjem otrok bomo prišli do 

ključnih ugotovitev razvojnih značilnosti otrok. Na ta način bomo 

ugotovili, katere dejavnosti načrtovati, da bodo cilji uresničeni. 

Vedno si zastavimo tako gibalno nalogo, ki nekoliko presega trenutno 

zmožnost otroka (Videmšek, Karpulj, Videmšek, Breskvar in 

Videmšek, 2018, str. 180–181).  

 

Veliko avtorjev v svojih delih omenja, da naj predšolskim otrokom 

ponujamo raznovrstna gibanja, ki so zanimiva in zabavna hkrati, 

vendar prilagojena njegovi razvojni stopnji (Zajec, Videmšek, Štihec, 

Pišot in Šimunič, 2010, str. 23–25). Ko načrtujemo gibalno aktivnost, 

imamo v mislih, da se v veliki meri poslužujemo naravnih oblik 

gibanja (plazenje, lazenje, hoja, tek, plezanje, skoki, padci), saj nam 
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le te pomagajo za kasnejše bolj kakovostnejše preživljanje časa, 

ohranjanju zdravja, delovne sposobnosti ter nenazadnje tudi v 

skrajnih primer k ohranjanju življenja. Le te vplivajo tudi na kasnejše 

bolj zahtevnejše, sestavljena gibanja (Pistotnik, 2019, str. 122–128). 

Tisto, kar zamudimo v najzgodnejšem razvojnem obdobju, kasneje 

težko ali nemogoče nadoknadimo (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in 

Šimunič, 2010, str. 74). Povezanost med gibalno aktivnostjo v 

otroštvu in zdravjem odraslega sta tesno povezana na:  

– Telesna  aktivnost otroka vpliva na zdravje otroka in posledično 

na zdravje odraslega. 

– Aktiven življenjski slog otroka ravno tako vpliva na zdravje 

odraslega (Pistotnik, 2019, str. 40).  

 

Kombiniramo tudi sodelovanje v gibalnih aktivnosti skupaj s starši ali 

starimi starši (različne izlete, orientacijski pohodi, športno dopoldne 

ali športno popoldne). Ni pomembno, koliko časa naj starš posveti 

gibanju z otrokom, ampak na kakšen način (Bohinc, 2002, str. 80). 

Družina namreč s svojimi odnosi izredno močno oblikuje otrokovo 

osebnost, še posebno v zgodnjem predšolskem obdobju.” Prav zato 

je pomembno, da so v gibalne aktivnosti vključeni starši, ki otroka 

motivirajo, navdušijo s svojim zgledom, ga navajajo na športni način 

življenja ter kakovostno preživljanje prostega časa. Aktivnost in 

spodbuda družine je najboljši način, da postane gibanje otrokova 

navada in potreba (Videmšek, Stančevič in Permanšek, 2014 (str. 9–

142). Otroke vključimo tudi v samonačrtovanje aktivnosti, pripravo 

in pospravljanje rekvizitov ter športnih pripomočkov (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 29-31). Po končani aktivnosti se z otroki 

pogovarjamo o njihovih fizičnih občutkih (zadihanost, rdečica, 

povišan srčni utrip, žeja), čustvih, željah, občutkih ob porazu, 

športnem obnašanju, aktualnem športnem dogajanju itd. (Videmšek, 

Karpulj, Videmšek, Breskvar in Videmšek, 2018,  str. 180–181). 

Odrasel ali vzgojitelj naj otroke pri pogovoru spodbuja z vprašanji, 

pogovor naj bo dvosmeren, pogovarjajmo se o trenutni aktivnosti, ki 

smo jo doživeli. Komuniciranje med odraslim in otrokom je ključno 

že pred pričetkom aktivnosti. Gibalno aktivnost otrokom 

predstavimo na preprost in jasen način, kratko, sproščeno in 

učinkovito (Pori, Pori P., Pistotnik, Dolenec, Tomažin in drugi, idr., 

2013, str. 100–104). 

 

Primer dobre prakse  

Gibanje naj bo vedno v naši zavesti, da je za otroke zelo pomemben 

člen pri njihovem optimalnem razvoju. Naj ne zmanjka časa za 

preživljanje na prostem. Bolje je, da se poslužujemo manj časa v 

jutranjem krogu, manj ustvarjanja in zagotovimo čim več časa, da 

otroci svojo potrebo po gibanju v čim večji meri izpolnijo. Če sta obe 

strokovni delavki za gibanje zelo navdušeni, otrokom predstavljata 

dober vzor in otroke za gibanje ni težko motivirati. Ob enem pa je 

njihova naravna razvojna potreba, prav potreba po gibanju. Da pa 

lahko pri tem izkoriščamo v največji meri tudi zunanje površine v 

okolici vrtca, ki so zelo raznolike in bogate, je to res sreča za nas. V 
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prvi vrsti se z otroki pogovorimo, kakšne so njihove želje po gibanju, 

interesi, kaj želijo zunaj početi, česa se veselijo, kaj jim ni všeč in česa 

se bojijo. Naredimo plakat, se skupinsko pogovarjamo, izražamo 

želje, potrebe, diskutiramo in naredimo plan za vrtčevsko leto, ki bo 

v znamenju gibanja na prostem. Otroci naj imajo možnost skupnega 

načrtovanja aktivnosti, ki bo ugajala vsem oziroma vsaj večini. Vsak 

otrok naj izrazi svoje mnenje in želje ter vsako idejo podpremo. Cilj 

je  v prvi vrsti otrokom ponuditi zadostno količino gibanja, igre in 

medsebojnega druženja, sodelovanja na prostem, kjer zagotovimo 

tudi potrebo po svežem zraku. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj 

idej, dejavnosti, ki  se jih lahko poslužujemo na prostem in so požele 

veliko veselja in aktivnosti vseh otrok. 

 

Hoja v hribe 

Čeprav hoja v hribe otrokom predstavlja večji fizični napor, se 

pohodov v hrib vedno neizmerno veselijo. Pred pohodom naj otroci 

vedno dobijo za domačo nalogo, da sami pripravijo nahrbtnik z vodo 

ter prigrizkom ter obujejo udobne pohodne čevlje. To naj bo njihova 

dolžnost. Pri tej odgovornosti se otroci počutijo pomembne, 

samozavestne in pri pripravi le tega se že psihično pripravijo na 

pohod. Otroci so pri hoji v hribe eden drugemu motivacija. Med potjo 

se pogovarjajo, pojejo pesmi, opazujejo naravo in mimogrede pridejo 

do vrha. Vrh jim predstavlja neizmerno zadovoljstvo. Za nagrado jih 

čaka tudi štampiljka, ki si jo odtisnejo na roko ali v svojo knjižico 

pohod.  Pri izbiri hribov smo pozorni na starost otrok ter njihove 

fizične sposobnosti. Če si za prvi izlet začrtamo pretežek vzpon, lahko 

pri otrocih pride do odpora in težko bomo ponovno pridobili njihovo 

zaupanje in veselje. Pri izbiri se držimo načela od lažjega k težjemu. 

Če pa povežemo hojo v hribe še z vožnjo z avtobusom, je to za otroke 

pravi izlet v krogu svojih prijateljev. Komaj čakajo, da lahko popoldne 

ponosno vse razložijo svojim staršem. 

 

  
Slika 1: Vrtčevski popotniki                           Slika 2: Vrtčevski popotniki grejo v hribe 

Vir: Lasten                                                         Vir: Lasten 

 

Igre s padalom 

Padalo je gibalni pripomoček, ki spodbuja sodelovanje otrok. Da so 

dejavnosti uspešne in je cilj uresničen, so otroci primorani med seboj 

sodelovati, se dogovarjati, opazovati eden drugega ter biti pri tem 

strpni. To je za otroke z močnim karakterjem ter otroke, ki v skupini 

izstopajo po svojem vodstvenem položaju, lahko velika ovira. 

Popolnoma se morajo umiriti, prilagoditi ter ostalim dati možnost 

odločanja, saj  ne morejo poskrbeti za vse. Spet na drugi strani 

imamo otroke, ki so mirni, ne izstopajo in se v rutini popolnoma 
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prilagodijo in skrijejo. Tu pridejo do večjega izraza, možnosti, da 

zavzamejo svoj položaj, pokažejo, kaj zmorejo. S tem jim damo 

občutek, da so tudi oni pomemben člen skupine, kateri je potreben, 

da nam cilj uspe. Pri igrah s padalom si lahko pomagamo z manjšimi 

žogicami, katere ob valovanju padala ne smejo pasti dol ali naredimo 

obratno: žogice moramo v čim krajšem času spraviti iz padala. 

Padalo lahko uporabimo kot pripomoček za skrivanje otrok po 

določenem kriteriju (pod padalo se skrijejo vsi fantje, pod padalo se 

skrijejo otroci, ki imajo modre čevlje, bratca, sestrico, ki živijo v hiši 

…).    

 

   
Slika 3: Lovimo žogice                                     Slika 4: Skrijemo se pod padalom 

Vir: Lasten                                                         Vir: Lasten 

 

Poligoni, ki nam jih ponuja narava (gozd, kanjon reke, travnik) 

Narava v vsej svoji raznolikosti se je v naši okolici izkazala kot najboljši 

poligon, ki ga ne moremo pripraviti v telovadnici s športnimi 

pripomočki. Vsaj enkrat tedensko se odpravimo preko travnika, 

gozda do kanjona reke Kokre. Na poti srečamo različne pohodne 

površine in ovire, ki so nenačrtovane, nepredvidljive. To so razne 

luknje, korenine, kamni, podrta drevesa, kolovozi, ozke poti v 

kanjonu, voda, grmičevje in vse ovire, ki otrokom prekrižajo pot, 

predstavljajo gibalno oviro, ki jo je potrebno rešiti. Otroci največkrat 

posnemajo eden drugega, tisti najbolj spretni pa najdejo svoj način. V 

gozdu se najbolj vidi, koliko so otroci v tem okolju domači. Nekateri 

padajo že ob najmanjši pohodni oviri (kamen, korenina) in so pri hoji 

okorni, nespretni, spet drugi v teku premagujejo pot in uživajo v 

igri. Ko se otrok nenačrtovano sooča z ovirami, mora biti pri tem 

miselno zelo zbran, saj možgani ves čas iščejo ustrezno rešitev, kako 

stopiti čez luknjo, kako preskočiti korenino, kako se izogniti grmu ali 

kako splezati po podrtem drevesu. Gozd nam vsakič znova ponuja 

drugačno gibalno doživetje in način preživljanja v njem. 

 

 
Slika 5: Plezanje po koreninah 

Vir: Lasten 
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Telovadba v naravi 

Pri telovadbi v naravi gre velikokrat za nekoliko otežene okoliščine, 

saj otroke zunaj hitro zmotijo zunanji dražljaji, ki jim preusmerijo 

pozornost. Tudi vajeni so igre na prostem, ki večinoma stoji na prosti 

igri, zato jih mika iti po svoje. Telovadbe v naravi se lotimo sproti, 

počasi in čas telovadbe podaljšujemo ter na koncu otrokom vedno 

omogočimo tudi prosto igro. Na ta način bodo otroci dobili občutek, 

da jih po opravljeni aktivnosti vseeno čaka druženje s prijatelji. 

Telovadba v naravi je dobra predvsem iz fizičnega vidika, saj so otroci 

na svežem zraku, v naravi, ki jih pomiri, sprosti ter jim da občutek 

neskončnosti gibanja. Da bo telovadba privabila pri otrocih čim večjo 

motivacijo, naj bo oblikovana na ta način, da otroci sami izberejo 

gibalne vaje in se eden za drugim zvrstijo pri vodenju. Načinov za 

aktivnosti imamo veliko. Lahko se poslužujemo klasičnih telovadnih, 

gimnastičnih vaj za raztezanje telesa, joge za otroke, Pozdrav soncu, 

bolj kondicijsko naravnane vaje kot so poskoki, počepi, hopsanje ... 

Za način dela, igre se odločimo na podlagi želj otrok, njihovih 

interesov, zanimanj ter opazovanja otrok ter končne analize 

aktivnosti. V mislih imejmo, da je pomembna kombinacija 

uživanja/sprostitve ter cilja, ki si ga zastavimo.  

 

 
Slika 6: Telovadba na prostem 

Vir: Lasten 

 

Gibalne igre na travniku 

Na spletu imamo veliko idej za gibalne igre. Prav vse lahko 

prestavimo na prosto in se ob lepem, suhem vremenu odpravimo do 

bližnjega travnika, kjer se igramo igre po želji otrok. Travnik nam 

ponuja ogromno prostora, ki ni omejen tako kot igralnica v vrtcu.  Na 

prostem že takoj ob začetku zagotovimo zadostno količino po 

gibanju, saj morajo do travnika priti peš, najverjetneje pa bodo ob 

prihodu na travnik takoj začeli teči, se loviti. Njihova razvojna potreba 

po uresničena, odvečno energijo bodo lahko sprostili iz sebe, se 

naužili svežega zraka.  Za igre v večji meri ne potrebujemo veliko 

pripomočkov. Lahko se poslužujemo iger, ki za izvedbo sploh ne 

potrebujejo pripomočka, npr.: Kdo se boji Črnega moža; Lisica, kaj 

rada ješ; bratec reši me; Okamenele babe, Lovljenje; Ali je kaj trden 

most, Mačka in miš in še bi lahko naštevali. 
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Slika 7: Igra na travniku 

Vir: Lasten 

 

Orientacijski pohodi 

Ta oblika gibanja je pri otrocih ena najljubših, saj se pri igri prelevijo 

v prave raziskovalce. Cilj na ta način ni določen. Otroci ne vedo, kjer 

se pohod zaključi in ves čas aktivnosti jih preplavlja adrenalin ter 

občutek sreče, ko najdejo novo markacijo in namig za nadaljevanje. 

Igro popestrimo še z vmesnimi nalogami, ugankami, gibalnimi vajami 

ter pri tem povezujemo različna področja. Dejavnost je nadvse 

primerna za medgeneracijsko sodelovanje z dedki in z babicami ali 

starši kot zaključni izlet na koncu vrtčevskega leta.  

  

  
Slika 8: Iskanje skritega zaklada                   Slika 9: Uganka na orientacijskem pohodu 

Vir: Lasten                                                      Vir: Lasten 

 

Knjižica veseli popotnik 

Knjižica Veseli popotnik je knjižica, ki smo jo naredili v vrtcu. Vsebuje 

naslovnico z imenom ter praznimi listi, kamor zapisujemo svoje 

pohodniške izlete z datumom, štampiljko in risbo otroka. Knjižica 

otrokom predstavlja zunanjo motivacijo, saj jim je interes, da zberejo 

čim več izletov. Ves čas jo imajo na dosegu rok, zato si jo med 

bivanjem v vrtcu ogledujejo in se med seboj pogovarjajo o doživetjih, 

občutkih, ki so jih doživeli, spominih ter se med seboj primerjajo, 

koliko izletov ima v primerjavi s svojim prijateljem. Otroci izlete 

preštevajo (matematika), opisujejo izkušnje (jezik), poimenujejo 

izlete (narava in družba) ter z risbo izražajo opažanja, doživetja 

(umetnost). S tem smo prepletli različna področja Kurikuluma in 

spomin na vrtčevsko leto.  



150 
 

   
Slika 10: Knjižice za otroke                    Slika 11: Risba otroka v knjižico Veseli popotnik 

Vir: Lasten                                                                               Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Gibanje, ki je na prvi pogled samoumevno in otrokova primarna 

potreba v razvoju, lahko  na drugi strani postane tujec v našem 

življenju, s katerim se malokrat srečamo. Naj ne bo to praksa v 

življenju naših otrok. Poskrbimo, da bo otrok imel možnost in veselje 

do gibanja na prostem, da bo v gibanju prepoznal svojo notranjo 

potrebo in ob tem občutil zadovoljstvo in srečo. V deželi, v kateri 

živimo, nam ponuja veliko različnih, bogatih gibalnih izkušenj. Imamo 

hribe, gore, jezera, gozd, travnike, polja, parke … Težko bi našteli vse, 

kar nam je v bližnji okolici ponujeno. Izkoristimo vse to za otrokovo 

notranjo srečo in predvsem za njegov razvoj. 
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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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Med tekstom se tudi sklicujete na reference in vso sklicevanje, povzemanje, 

citiranje naj bo urejeno dosledno tako med tekstom kot tudi potem v 

bibliografskem opisu na koncu članka. Pri vsem tem smo vam tudi v pomoč 

in podporo.  
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