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Beseda urednice  

 

   December še vedno ostaja tudi moj najlepši mesec v letu, saj 

dopušča več možnosti za ohranjanje in negovanje medsebojnih 

odnosov. Čeprav tudi letos ne bomo praznovali množično, si pa še 

vedno lahko izberemo tiste, s katerimi si želimo preživeti dragoceni 

čas. Nedvomno je božič naporen čas za vse, tudi v vzgoji in 

izobraževanju, saj vsa ta praznovanja in dobri možje prinašajo s sabo 

določene odgovorne naloge. Ne glede na vse, kar nam je naloženo, 

pa se še vedno znamo zelo dobro osredotočati na kurikularne 

dejavnosti v šolah in vrtcih ter v veliki meri ne odstopamo od učnega 

načrta. Pedagoški delavci s svojimi aktivnostmi v decembru 

ohranjamo tradicijo praznovanja božiča in ostalih praznikov in morda 

se vedno ne zavedamo, da je tudi to enkratna priložnost za 

odvračanje pozornosti od stresa, ki ga prinaša šolsko leto. 

Navdušenje, ki smo mu priča, nas vse nekoliko dvigne in hkrati lahko 

tudi daje v opomin, kolikokrat na leto točno te občutke občutimo v 

učilnici, igralnici, predavalnici.  

 

   Na našem večkulturnem in raznolikem svetu pa bomo našli tudi 

tiste, ki niti ne praznujejo božičnega praznika, temveč imajo verske 

enakovredne praznike okoli božiča ali skozi vse leto, da zaznamujejo 

različna praznovanja življenja, ljubezni in obdarovanja. Vsekakor so 

vsi prazniki namenjeni nam, da se vsaj za tisti dan malo upočasnimo, 

razmislimo o svojih ciljih, naredimo nekaj dobrega zase ali druge, 

sodelujemo v aktivnostih, za katere druge dneve nimamo časa. Tudi 

december prehitro mine, a daje enkratno priložnost za 

samoevalvacijo lastnega dela.  

 

   V novem letu 2022 vam vsi iz uredništva želimo, da greste in pridete 

točno tja, kamor morate priti. Ne izgubite sebe na tej poti, verjemite 

vase. Ohranite prijateljstva, ki vas osrečujejo, trudite se postati 

vedno boljša različica sebe. Ostanite zdravi in radovedni. Morda vam 

bo tudi težko, a zapomnite si, da se za dobrim konjem vedno praši. 

Srčno in uspešno 2022! 

 

Jasna Colnerič 

 mag. manag. izobr., prof. slov. 
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Jaz – učiteljica in Ti – moj učenec 
JASNA COLNERIČ, prof. slov. 

jasna.colneric@gmail.com 

 

Povzetek: Izobraževalni pristopi sredi prejšnjega stoletja so bili zelo 

dosledno usmerjeni na poslušnost učečega in na učiteljevo 

represivnost, s katero je učečim prenesel moralna pravila, norme, 

vrednote in navsezadnje tudi načine vedenja, ki so bila uveljavljena v 

družbi. Namen takšnih pristopov je bil ustvariti poslušnega in 

vdanega učečega. Vedno bolj se govori o celostni obravnavi v vzgoji 

in izobraževanju, kjer pa moram posebej omeniti dve izmed 

alternativnih oblik poučevanja, ki ju pri svojem delu uporabljam – to 

sta logopedagogika in eksistencialna pedagogika. Ker delam z ranljivo 

ciljno skupino, pogledam na učečega celostno skozi paradigmo 

Franklove logoterapije. 

 

Ključne besede: holistično poučevanje, logoterapija, 

logopedagogika, eksistencialna pedagogika 

 

Abstract: Educational approaches in the middle of the last century 

were very consistently focused on the obedience of the learner and 

on the teacher's repression, with which he passed on to learners the 

moral rules, norms, values and ultimately the behaviors that were 

established in society. The purpose of such approaches was to create 

an obedient and devoted learner. There is more and more talk about 

holistic treatment in education, where I must specifically mention 

two of the alternative forms of teaching that I use in my work - these 

are logopedagogy and existential pedagogy. Because I work with a 

vulnerable target group, I look at the learner holistically through the 

paradigm of Frankl’s logotherapy. 

 

Key words: holistic teaching, logotherapy, logopedagogy, existential 

pedagogy 
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UVOD 

Sredi prejšnjega stoletja je šola s tradicionalnimi izobraževalnimi 

pristopi dvignila učiteljevo represivnost, ki je na učeče prenesel 

določena pravila, norme, vrednote. To se je sčasoma izkazalo za eno 

izmed pomanjkljivosti pristopa, saj na takšen način tudi kot 

izobraževalci nismo mogli razvijati predvsem otrokovega moralnega 

vrednotnega sistema, saj smo ga učili, da se težave rešujejo z močjo. 

Temu sta sledila permisivni in avtoritativni pristop, ki sta tudi 

sovpadala z vzgojnima stiloma. Vedno bolj se govori o celostni 

obravnavi v vzgoji in izobraževanju, pojavljajo se različne alternativne 

oblike poučevanja, kjer pa moram posebej omeniti dve izmed njih, ki 

sem jima zadnja leta tudi zavezana – to sta logopedagogika in 

eksistencialna pedagogika. V razredu se, namreč delam z ranljivo 

ciljno skupino, večinoma ekonomski migranti, neprestanoma 

ukvarjam z reakcijami na neželeno vedenje, ki me vedno znova kliče 

k temu, da izhajam iz tega vedenja, da ga razumem in pogledam na 

učečega celostno skozi paradigmo Franklove logoterapije in 

eksistencialne analize. Vidiki eksistencialne pedagogike in 

logopedagogike so podobni drugim pedagoškim pristopom, a 

vendarle eksistencialna pedagogika in logopedagogika predstavljata 

nov pedagoški koncept, ki se osredotoča predvsem na osebnostno 

rast učečega, pri tem pa manj na didaktiko, metode in poučevanje. 

Poučevanje ranljivih skupin od mene zahteva čimprejšnjo integracijo 

tako otrok kot odraslih kot tudi redno pripravljenost mene kot 

pedagoga na različna eksistencialna vprašanja in izzive, ki jih učeči 

prinesejo s seboj v razred. Moja zdrava osebnost je včasih ključnega 

pomena pri usvajanju znanja, hkrati pa z individualiziranim 

spremljanjem učečega ustvarjam varnost, občutek sprejetosti in 

varno navezanost, ki jo učeči potrebujejo za uspešno integracijo in 

socialno vključenost v družbo oz. okolje.  

 

Franklova logoterapija, osnove eksistencialne pedagogike in 

pomen učitelja   

Viktor E. Frankl je bil eden vodilnih evropskih psihiatrov in eden 

najmodernejših mislecev na svetu, ki je delno zaradi svojega trpljenja 

v koncentracijskih taboriščih potrdil revolucionarni pristop k 

psihoterapiji, znan kot logoterapija. V središču te teorije je 

prepričanje, da je človekova osnovna motivacijska sila iskanje smisla. 

Človeka najprej zaznamuje njegovo iskanje smisla, ne pa iskanje 

samega sebe, to pa pomeni, da bolj, ko človek nase pozablja, bolj 

človeški je. Vse več ljudi trpi zaradi pomanjkanja življenjske vsebine 

in v povprečju še vedno velja, da je v Ameriki bivanjska praznota 

opaznejša kakor v Evropi. Strinjati se moramo s Franklom (2020), da 

živimo v družbi preobilja in da se moramo naučiti razločati in odbirati. 

Tudi kriza, v kateri smo, ima svoje vzroke nekje v prevrednotenju 

vrednot in pomembno je, da se iz te bivanjske praznote izvlečemo, 

kar se le da, nepoškodovani.  

 

Eksistencialna pedagogika se osredotoča na otroka. Empatija, 

pozitiven odnos in pristnost predstavljajo bistveno ozadje 
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eksistencialne pedagogike. Posebej Franklov pogled na osebo in 

Länglejevo delo sta podlaga za eksistencialno pedagogiko, saj se le-

ta osredotoča na tridimenzionalno pojmovanje človeškega bitja 

(fizično, duševno in duhovno). Po Franklovih besedah oseba ni zgolj 

fizično bitje, ampak ima tudi duševno in duhovno dimenzijo. Drugi 

bistveni vidik odnosa eksistencialne pedagogike pa temelji na t. i 

eksistencialnem obratu, ki se nanaša na razumevanje vsake 

pedagoške situacije, konflikta in vprašanja. Na vse to posameznik 

gleda kot na priložnost, da lahko najde svoj najboljši možni odgovor 

in odgovarjanje na življenjska vprašanja je stvar samoodgovornosti 

(Waibel, 2012). Učitelj, ki je seznanjen z eksistencialno pedagogiko, 

otroka/učenca sprejema brez obsojanja, razume njihove potrebe in 

jih spodbuja k odzivu. Takšen učitelj se je tudi vedno pripravljen učiti 

od učencev in se pogosto sprašuje, kaj določen otrok potrebuje od 

njega v tistem trenutku. Učitelje in pedagoge je treba razvijati in 

krepiti kot osebe in s tega stališča se morajo soočiti s svojimi 

osebnimi eksistencialnimi vprašanji in smislu svojega poklica (Waibel, 

2018).   

 

Pomen logopedagogike v očeh učitelja 

V sodobnih družbah znanja sta se znanje in izobraževanje odtujila. 

Izobraževalni sistemi so zasnovani za učinkovitost in za zelo 

sofisticiran trg dela. Da bi preživeli in uspeli, se morajo ljudje vedno 

več učiti – še posebej koristne praktične stvari. Zelo velik pritisk je na 

starše, učitelje, vzgojitelje in tiste, ki danes najbolj trpijo – na 

mladino. Na stran je padlo izobraževanje osebnosti in osebnostna 

rast, kar vodi k povečanju obupa, frustracij in agresije tudi med 

mladostniki, ki na daljši rok lahko sprožijo družbene nemire 

(Schreiber, 2015).  

 

Logopedagogika se poskuša osredotočiti na edinstvenost in 

dostojanstvo človeka, kjer je človek na eni strani razumljen skupaj s 

pogoji svojega življenja, na drugi strani pa s svojo svobodo in 

odgovornostjo (Schreiber, 2015) ter spodbuja sodelovanje, se 

zoperstavlja slabim odnosom do soljudi in sveta, izbira, kar je 

smiselno in se temu tudi zavezuje s postavitvijo smiselnih dejanj pred 

svoje občutke. Ustvarja toplino s pomočjo varnih življenjskih in učnih 

situacij (Schechner in Zürner, 2013). Avtorici (Schechner in Zürner, 

2011) sta na podlagi treh logoterapevtskih antropoloških stebrov 

oblikovali model logopedagoških stebrov, kjer prvi steber predstavlja 

ustvarjalnost, drugi ljubezen in tretji trpljenje. Osnova prvega stebra 

je ritem in otroci najbolje delujejo, ko lahko uporabijo svoje 

sposobnosti, domišljijo in talente. Takrat se izraža njihova 

kreativnost. Drugi steber ima v osnovi toplino in se nanaša predvsem 

na izkustvene vrednote, ljubezen. V šolskem prostoru se vse 

pogosteje pojavlja mobing, nasilje, agresija in je sobivanje znotraj 

razreda lahko zelo oteženo. Tretji steber temelji na stalnosti in se 

imenuje sposobnost trpljenja. Prestavlja soočanje z življenjem in je 

skladen z vrednotami stališča.  
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Frankl je v svojih delih razmišljal o tem, kaj se zgodi, če se zanemari 

volja do smisla. Človek se znajde v eksistencialnem vakuumu, temu 

pa sledijo noogene nevroze, ki ne izhajajo iz konflikta med nagoni in 

impulzi, ampak iz eksistencialnih težav. Da bi preprečili tak razvoj, se 

tudi v vzgoji in izobraževanju da pomagati na način, da se motivira 

zavest posameznika o svojem poslanstvu v svetu. In to je treba početi 

od najzgodnejših dni ter jih sproti opozarjati na dejstvo, da so 

soustvarjalci sveta in družbene resničnosti, v kateri so. Poudarjanje 

tistih vsebin in dejanj, ki spodbujajo občutljivost za eksistencialna 

vprašanja človeka, torej vprašanja vrednot in smisla v življenju, 

postane vrednota za vsakogar, ki se ukvarja z vzgojo. Če 

izobraževanje razumemo kot veščino spoštovanja, bomo tudi 

temeljili na občutljivosti za edinstvenost in edinstveno osebe, ki 

vzgaja s spoštovanjem in v vzgajancu razvija tudi spoštovanje drugih 

ter odgovornost in zavedanje, da jo čaka naloga, ki ji je bil dan izziv 

vrednosti v sedanjem času.  

 

Učitelji imajo priložnost, da pomagajo učencem, da ne vidijo samo 

preprostega učenja vsebine, ampak tudi tega, kako je lahko ta 

vsebina dejansko pomembne zanje. In to je izziv za vse učitelje, še 

zlasti v našem izobraževalnem sistemu, ki je usmerjen na rezultate in 

točke. Postavite in bodite zgled, saj je ena od značilnosti, ki so jih našli 

pri tistih z visoko odpornostjo, pozitiven podatek v njihovem 

življenju, saj so od tega črpali moč za spopadanje s težavami in za 

uspeh. Kot vzorniki učitelji, ki otroke, mladino, starejše udeležence 

odraslih, spodbujamo k aktivni vlogi v dialogu resničnega interesa in 

spoštovanja, vzpostavljajo tudi podlago za negovanje osebnega 

pomena. Učitelji, ki s svojimi učenci delijo svoje lastne vrednote, 

strasti in vire navdiha, jim omogočajo, da razvijejo občutek lastne 

učinkovitosti in samozavesti, kar jim omogoča, da razširijo svojo 

perspektivo glede na možnosti, ki so pred njimi pred oblikovanjem 

identitete in življenja, prežeto z namenom in smislom (Russo-Netzer, 

2015, str. 72–78).  

 

Primer dobre prakse – uporaba Sokratove metode 

Zavedam se, da je veliko priseljencev pri vključevanju v izobraževanje 

izpostavljeno različnim kulturnim pritiskom. Že samo dojemanje lika 

učitelja se kulturno razlikuje in ravno tako se iz države v državo 

razlikuje sama vrednota znanja. Kot učiteljica slovenščine kot 

drugega in tujega jezika sem bila vedno zelo pozitivno presenečena 

nad sprejetostjo lika učiteljice, ki sem jim ga v razredu predstavljala, 

čeprav so se kdaj pri njihovem prilagajanju pojavljale tudi težave, ki 

bi lahko potencirale in ustvarile priložnosti za konflikte z mano. Na to 

še danes vedno gledam kot na priložnost, da vsem, ki sedijo v mojem 

razredu, ne odvzamem dostojanstva, osebne svobode, odgovornosti, 

da jim ne odvzamem njihovega mnenja in da poskušamo najti rešitve 

za njihov boljši danes in jutri. Ravno kulturološke razlike so mi včasih 

zelo pomagale najti pot do boljšega odnosa in večjega zaupanja med 

nami. Med tem delom sem tudi zelo intenzivno občutila, da del 

odgovornosti v boju proti socialni izključenosti ranljivih skupin nosim 
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tudi sama. Ena izmed najbolj pomembnih nalog se mi zdi, da 

prepoznam njihove potrebe in interese, da lahko na podlagi le-teh 

zagotovim formulacijo učnih ciljev z aktivnostmi, da izberem pravilne 

metode dela in gradivo. Z udeleženci, ki so zmožni ustvarjati pri urah 

slovenskega jezika težje pisne produkcije, uporabljam zelo veliko 

način učenja, ki ga je uporabljal Sokrat in čigar pristop k človeku je 

naravnan izključno na osebo, na njega samega.  

 

Sokratova metoda je opredeljena kot pedagoška tehnika, pri kateri 

učitelj ne daje informacij neposredno, ampak namesto tega postavlja 

vrsto vprašanj, pri čemer učenec bodisi z odgovorom na vprašanja 

pride do želenega znanja bodisi do globljega zavedanja znanja. 

Sokratska vprašanja niso orodja za vrednotenje. Namesto tega se 

uporabljajo za olajšanje odprtih sodelovalnih razprav in dialogov med 

učiteljem in učenci. Za razliko od debat te po naravi niso tekmovalne, 

ampak pomagajo pri nadaljnjem učenju z izboljšanjem učenčevega 

sklepanja in analitičnih sposobnosti. V idealnem primeru so ta 

vprašanja odprta in iščejo premišljene odgovore. Pri odgovarjanju se 

učence spodbuja, da podajo besedilne dokaze ali reference v 

podporo svojim odgovorom, kar posledično povzroči poglobljen 

pregled in razumevanje idej in vsebine. Z uporabo te strategije se 

učenci naučijo globlje obdelovati informacije. Naučijo se kritično 

analizirati, sklepati in racionalizirati informacije. Učenci se naučijo 

graditi povezave med novim znanjem in preteklimi informacijami. 

Vpliv učenja se nato začne raztezati izven učilnice in v resnični svet. 

Sokratsko metodo lahko v razredu uporabimo na način sokratskih 

krogov in sokratske razprave. Pri pouku slovenščine kot drugega in 

tujega jezika sem uporabila način krogov. Sokratski krogi 

spodbujamo sodelovanje in kooperativno učenje. Učence 

spodbujamo, da ne le da najdejo pravilno interpretacijo vsebine, 

temveč da raziščejo, si ogledajo in analizirajo snov z različnih zornih 

kotov. Kakovostne razprave v razredu z učenci ni vedno lahko 

ustvariti. Sokratov krog pomaga učencem pri razvijanju dialoga, 

gradnji znanja na podlagi predhodnih izkušenj in njihovi uporabi na 

nove situacije, ustvarjanje hipotez in izzivanje dojemanja sebe in 

drugih med retoriko in diskurzom.  

 

Pri uri slovenščine smo s tujci, ki so bili na ravni C1, govorili o 

prijateljstvu. Na tablo sem zapisala stavek, ki ga je izrekel Cicero: 

»Življenje brez prijateljstva je prazno.« Zapisan stavek so vsi 

razumeli, hitro so mi ga prevedli v svoj materni jezik, da smo lahko 

prisluhnili, kako stavek zveni v njihovem maternem jeziku. Učencem 

sem povedala, da bom vodila razpravo s pomočjo Sokratove metode 

in da naj pozorno poslušajo, kakšna vprašanja bom zastavljala. 

Spodaj nekaj primerov vprašanj, ki sem jim jih zastavila:  

- Kaj pomeni biti prijatelj? 

- Kako prepoznamo, da je nekdo naš prijatelj? 

- Je lahko kdo samo prijazen s tabo in ni tvoj prijatelj? 

- Ti lahko kdo pove stvari, ki jih nočeš slišati in je vseeno tvoj 

prijatelj? 
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- Je mogoče, da se nekdo s tabo noče igrati in je še vedno tvoj 

prijatelj? 

- Kakšna je razlika med sošolcem in prijateljem? 

- Ali so lahko tvoji starši tvoji prijatelji? 

- Je pomembno imeti prijatelje? 

- Če nekdo ni tvoj prijatelj, kako boš ravnal z njim? 

- A je možno, da nisi prijateljski? 

- Kako bi se ti počutil, če bi bil »neprijateljski«? 

- Si kdaj zavrnil prijateljstvo? 

- Kakšna je razlika med prijateljem in sovražnikom? 

- A je možno, da te nekdo prizadene, rani in je še vedno tvoj 

prijatelj? 

- Ali je mogoče prijateljstvo kupiti? 

- Na katerih vrednotah temelji prijateljstvo? 

 

Učenci so ob vprašanjih kritično razmišljali in podajali zanimive 

odgovore. V preostalem delu ure so začeli s pisanjem pisne 

produkcije z naslovom stavka, ki je bil na tabli. Za domačo nalogo sem 

jim razdelila liste, na katerih je bila nemška ljudska pravljica Lonček 

balonček, ki jo je v slovenščino prevedla Kristina Brenkova. Povedala 

sem jim, da naj si na list zapišejo besedo hvaležnost in da naj besedilo 

doma dvakrat preberejo. Njihova naloga naslednjo uro v učilnici bo, 

da bodo izvedli sokratsko razpravo s pomočjo sokratskih krogov in da 

bodo natančna navodila za delo v učilnici prejeli naslednji dan. Rekla 

sem jim, da si lahko naredijo zapiske o vsebini, kakšne želijo.  

Potek učne ure, Sokratove razprave v krogih, s pomočjo nemške 

ljudske pravljice Lonček balonček: 

Naslednji dan sem učence razdelila s štetjem (prvi, drugi) v dve 

skupini, ki sta tvorili dva kroga; enega notranjega in enega zunanjega. 

Podala sem jim navodilo, da naj tisti v notranjem krogu tvorijo 

razpravo o besedilu tako, kot smo to počeli prejšnjo uro, s pomočjo 

Sokratove metode. Učenci v zunanjem krogu so dobili nalogo 

opazovalca in zapisovalca, brez možnosti komentiranja, ko debatira 

notranji krog. Učenci notranjega kroga so brali besedilo na glas, 

določili glavne osebe in ga tematsko-idejno analizirali. Razpravljali so 

o glavnima likoma in razpravljali o njima približno 10 minut. V 

razpravo so vključili tudi besedo, ki sem jo povedala prejšnjo uro, in 

sicer »hrepenenje«. Nekaj vprašanj, ki so jih učenci zastavili drug 

drugemu na to temo:  

˗ Kaj mislite, da je glavni problem v pravljici Lonček balonček?  

˗ Kaj pomeni biti hvaležen nekomu in ali je to isto kot biti vedno 

nekomu na razpolago?  

˗ V čem se Lonček balonček razlikuje od ženice in ali ju kaj 

povezuje? 

˗ Zakaj si N. rekel, da je ženica prevzetna? Lahko poveš kaj več o 

tem? 

˗ P. ali lahko poveš povzetek s svojimi besedami, kaj je N. rekel? N. 

si ti mislil točno to? 

˗ Kaj je namen pravljice?  

˗ Kakšen je namen/smisel Lončka?  
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˗ Kakšen je namen/smisel ženice v zgodbi? 

˗ Kako se je Lonček balonček spremenil skozi zgodbo? 

˗ Kako se je ženica spremenila skozi potek zgodbe? 

˗ Kaj bi rekli nekomu, ki bi rekel, da bi moral Lonček balonček 

prinesti še več denarja?  

˗ Ali lahko zaupamo Lončku balončku?  

˗ V čem se zvestoba razlikuje od nezvestobe? Kaj pomeni biti zvest 

in nezvest?  

˗ S kakšnimi razlogi si prišla B. do tega zaključka?  

˗ Ali vidi kdo Lončka drugače kot večina?  

˗ Kaj bi se zgodilo, če bi Lonček vseeno prinesel denar ženici? Ali 

lahko napoveš prihodnje dogajanje? Kaj bi se zgodilo kot rezultat 

tega dejanja? Zakaj?  

˗ Ali je samo ta alternativa ženici, ki ji jo je naredil Lonček ali obstaja 

še kakšna?  

˗ Katere ideje se pojavljajo v zgodbi? A so ideje med seboj v 

konfliktu? 

˗ Kakšne zaključke bomo naredili glede prebrane pravljice? 

˗ Kako smo interpretirali odzive ženice? Ali obstaja še kakšna druga 

interpretacija? 

˗ Glede na vsa dejstva, je to najboljši zaključek? 

 

Ko je čas potekel, so učenci, ki so sedeli v zunanjem krogu, ki so med 

razpravo molčali in samo opazovali ter si zapisovali, ocenili dialoge 

notranjega kroga in jim s komentarji podali povratne informacije. 

Notranji krog je bil tiho in poslušal njihove komentarje. Po 10 

minutah povratne informacije, sta se skupini in vloge zamenjali. Da 

ni bilo preveč dolgočasno, sem izbrala novo besedilo, in sicer Zajec in 

želva. Postopek dela je bil enak kot pri prejšnjem besedilu, le da 

besedila niso poznali od prej. 

 

Kaj sem počela jaz kot učiteljica? Pred samim njihovim prihodom sem 

stole in mize uredila v notranje in zunanje kroge, tako da nismo 

izgubljali časa s tem. Skrbno sem izbrala besedilo glede na njihovo 

predznanje in sposobnosti, da so lahko sledili in tvorili razpravo. 

Dobro besedilo odpira vprašanja in omogoča učencem pogled na 

svet okoli sebe, za kar so basni in pravljice zagotovo primeren izbor 

besedil. Učenci so nalogo razumeli in med razpravo nisem veliko 

posredovala, razen takrat, ko sem spodbujala, da še kaj povedo. 

Skrbela sem za to, da je bila razprava osredotočena in da sem 

usmerjala rezultate zunanjega kroga. Na koncu sem ocenila in 

ovrednotila njihovo skupinsko delo, seveda neformalno.  

 

ZAKLJUČEK 

Poučevanje ranljive ciljne skupine je pred leti postalo moj velik izziv. 

Brez izkušenj sem stopila na to pot in takoj na začetku sem vedela, 

da mi bo v pomoč prišla Franklova logoterapija in dognanja 

eksistencialne pedagogike. Vsak učeči je v mojih očeh unikaten in to 

unikatnost si želim spoznati na vseh treh dimenzijah, saj 

izobraževanje postavlja pred učitelja tudi enega izmed pomembnih 
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ciljev, tj. samostojnost. Ob njih se nenehno sprašujem, kaj 

potrebujejo, da lahko živijo v notranjem soglasju, da postanejo 

odločni in da imajo okrepljena tudi šibka področja. Mnogokrat med 

njimi vidim tudi obup in to je moj pokazatelj, da moram do njih 

pristopiti drugače in jim pomagati na poti do ciljev. Red, disciplina, 

občutek za potrpežljivost, jasno izražanje čustev in izkazovanje 

podpore do njih so tisti stebri, na katerih delam dnevno. Od mene pa 

takšen pristop zahteva dodano delo na sebi, da lahko v vse situacije 

pogledam tako objektivno kot subjektivno. Brez vedenja logoterapije 

in logopedagogike bi se s temi izzivi težje spopadala, saj me na vse to 

poklicno pot moji učitelji niso pripravili in je postalo del mojega 

vseživljenjskega učenja.  

 

Čeprav učno okolje danes prepoznava učence oz. učeče kot ključne 

udeležence izobraževanja in spodbuja njihovo aktivno udeležbo, še 

vedno pri njihovem razvijanju razumevanja lastne dejavnosti v vlogi 

učečega ne dosegamo stanja, da bi se izognili apatiji, dolgočasju in 

praznini, ki nastane, kadar se znajdemo v začaranem krogu bivanjske 

praznote. Tokrat smo v svetovni krizi predvsem otrokom ponudili vse 

to, kar smo pred krizo prepovedovali in dobili zelo jasno sliko 

obstoječega izobraževalnega sistema. Pred našimi očmi so se 

profesionalno razgalili učitelji, ki izobraževanja ne dojemajo kot 

poslanstvo poklica, ampak že vedno bolj kot nujni opravek v 

delovnem dnevu. Prenos znanja je vedno temeljil na inovativnosti, na 

vzajemnem dialogu in zmožnosti, da presežemo obstoječe znanje in 

ga dvignemo na višjo raven. Holistični pristop v vzgoji in 

izobraževanju ravno to omogoča in verjamem, da bosta sčasoma tudi 

eksistencialna pedagogika in logopedagogika dobili svoje mesto med 

inovativnimi pristopi, saj dajeta vzpodbudne rezultate za učeče in 

seveda tudi za prenašalce znanja.  
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Kako z igro v telovadnici spodbuditi 

miselni razvoj otroka 
ERIKA LAPORNIK, dipl. vzg. 

Vrtec Laško, enota Vrh nad Laškim 
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Povzetek: V sodobnem svetu so znanstveniki, ki se ukvarjajo z umom, 

možgani in geni, dosegli pomembna odkritja. Priročnik Ranka 

Rajovića, ki je bil naše vodilo, je ponujal možnost, da te tehnike tudi 

preizkusimo. Avtor je med drugim tudi višji predavatelj na področju 

razvijanja nadarjenosti, izkustvene in socialne pedagogike. Učenje z 

NTC, ki ga je zasnoval, povezuje nevrofiziološka spoznanja z 

edukacijskimi vedami. Učenje z NTC metodo odpira vrata 

kreativnemu učenju, hitrejšemu spoznavanju in lažjemu odkrivanju 

in razvijanju otrokovih sposobnosti. V članku smo se osredotočili na 

dodatno stimulacijo razvoja sinaps, ki je prva stopnja programa. Sem 

spadajo motorične dejavnosti, kot so, dinamično prilagajanje očesa, 

rotacija in ravnotežje. Kot v vsakem športu moramo tudi tu 

upoštevati načela ponavljanja, postopne obremenitve in načelo 

vsakodnevnega treninga. V nadaljevanju bomo zapisali, kako smo bili 

uspešni pri izvajanju vaj in ali so otroci imeli pri tem kakšne posebne 

težave.  

 

Ključne besede: miselni razvoj, NCT metoda, dinamično prilagajanje 

očesa, rotacija in ravnotežje 

 

Abstract: In the modern world, scientists dealing with the mind, 

brain and genes have made important discoveries. Ranko Rajović's 

manual, which was our guide, offered the opportunity to try out 

these techniques as well. The author is also a senior lecturer in the 

field of talent development, experiential and social pedagogy. 

Learning with the NTC, designed by the author, connects 

neurophysiological insights with educational knowledge. Learning 

with the NTC method opens the door to creative learning, faster 

cognition and easier detection and development of the child's 

abilities. In this article, we focused on additional stimulation of 

synapse development, which is the first stage of the program. This 

includes motor activities, such as dynamic eye adjustment, rotation 

and balance. As in any sport, we must follow the principles of 

repetition, gradual strain and the principle of daily training. In the 

following, we will write about how successful we were in performing 

exercises and whether the children had any particular problems with 

it. 

 

Key words: mental development, NTC method, dynamic eye 

adjustment, rotation and balance 
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UVOD  

Pišot in Jelovčan (2006) menita, da se moramo zavedati, da otrok 

spoznava in doživlja svet na različne načine. Gibalne dejavnosti zanj 

predstavljajo zelo pomemben vir informacij, ki pomembno vplivajo 

na njegov nadaljnji razvoj. Prenizka prisotnost gibalnih dejavnosti ali 

celo popolno pomanjkanje le-teh lahko povzroči zaostanke v 

gibalnem razvoju, ki jih je kasneje zelo težko nadomestiti. V skupini 

Lisičke smo začeli izvajati vaje za dinamično prilagajanje očesa, 

rotacije in ravnotežja. V nadaljevanju bomo opisali, kako smo bili pri 

tem uspešni, razkrili bomo, katera vaja je bila pri otrocih najbolj 

uspešna, katera najmanj, katero smo delali z največjim veseljem in 

katero smo do zdaj ponovili večkrat in vanjo vložili največ truda.  

 

Gibalne dejavnosti 

Rajović (2013) trdi, da je pri predšolskem otroku zelo pomembno 

razvijanje gibalnih sposobnosti, saj je očitna razlika, če primerjamo 

znanje in spretnosti pri neki športni aktivnosti pri otrocih, ki so zgodaj 

obvladali osnovne gibe, in pri tistih, ki tega niso. Spremeniti moramo 

pristop k delu z otroki že v predšolskem obdobju, kajti na videz 

nepomembne podrobnosti, ki se dogajajo v prvih letih življenja, lahko 

vplivajo na funkcijo možganov do konca življenja. Dozorevanje 

možganov intenzivno poteka v zelo zgodnjem otroštvu in je v več kot 

50 % končano do četrtega leta oziroma petega leta starosti. Če to 

obdobje ne izkoristimo in otroku ne ponudimo pestre izbire gibalnih 

dejavnosti, se nekatere funkcije ne bodo nikoli več razvile.  

Navedene študije so pokazale, da pri predšolskih otrocih težko 

natančno opredelimo gibalne sposobnosti, vendar pa na podlagi 

izsledkov lahko trdimo, da je latentni prostor motorike mlajših otrok 

že delno diferenciran, vendar veliko manj kot pri odraslih (Videmšek 

in Pišot, 2007). Rajtmajer (1988) je zapisal, da so strokovnjaki namreč 

na podlagi eksperimentov dokazali, da se pri gibalnih aktivnostih 

močno poveča tudi aktivnost možganov. Le-ta je še posebej prisotna 

v začetni fazi učenja konkretnega gibanja. Ker pa se ljudje vedno 

znova srečujemo z novimi oblikami gibanja ali pa svoja gibanja 

izvajamo na višji in zahtevnejši ravni, so miselne operacije skoraj 

vedno prisotne. 

 

Pomen gibanja za otrokov celosten razvoj    

Pišot in Jelovčan (2006) sta zapisala, da se vsak otrok rodi z 

določenimi dispozicijami. V kolikšni meri pa se bodo kasneje le-te 

razvile, pa je odvisno od okolja, ki nanj vpliva, ter od otrokove lastne 

aktivnosti. Vsa področja razvoja so med seboj zelo povezana in se 

tudi prepletajo ter dopolnjujejo. Napredek in spremembe na enem 

področju vplivajo tudi na ostala področja. Videmšek in Visinski (2001) 

trdita, da je gibanje ena izmed primarnih otrokovih potreb. Z njim  

otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj zmore, doživlja 

veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih, 

razvija zaupanje vase, hkrati pa s pomočjo gibanja pridobiva  izkušnje  

na  drugih  področjih. Gibanje tako daje otroku občutek ugodja, 

varnosti, veselja, dobrega počutja, sprejetosti v okolje itn. Zajec 



11 
 

(2010) meni, da otrokovo sprejemanje in doživljanje sveta temelji na 

dražljajih, ki izvirajo iz njega samega, iz okolja in iz izkušenj, ki jih 

pridobi z gibalnimi dejavnostmi. Gibalni razvoj je v ospredju 

predvsem v prvih letih življenja. Poteka od naravnih oblik gibanja do 

celostnih in skladnostno-zahtevnejših dejavnosti. Otrok skozi različne 

gibalne dejavnosti usvaja osnovne oblike gibanja, razvija gibalne in 

funkcionalne sposobnosti ter se uči posameznih prvin športnih zvrsti. 

Strokovnjaki zato poudarjajo, da mora otrok v predšolski dobi dobiti 

čim pestrejšo in široko izbiro gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim 

zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Pomembno se je tudi zavedati, da je 

tisto, kar zamudimo v najzgodnejšem obdobju, je kasneje težko ali pa 

sploh nemogoče nadoknaditi. Znani so pozitivni učinki gibanja na 

celostni razvoj otroka. Zelo pomemben je razvoj možganov za gibalni 

razvoj, saj mora otrok doseči določeno zrelost, če želi usvojiti 

določene gibe, hkrati pa je tudi obratno, saj tudi gibanje vpliva na 

kognitivne sposobnosti otroka. 

 

Gibalni razvoj   

Videmšek in Visinski (2001) navajata, da se človekov gibalni razvoj 

začne že pred predporodno dobo in se neprestano izpopolnjuje v 

nadaljnjem razvoju. Najbolj je izrazit v prvih treh letih življenja. Na 

rast in razvoj v veliki meri vpliva gibanje. K hitrejšemu gibalnemu 

razvoju pa pripomorejo tudi ustrezne razmere, npr. primeren 

prostor, športni pripomočki, primerna obleka in obuvala. Vse to ga 

spodbuja h gibanju. Tako se kot rezultat otrokovega zorenja in učenja 

pokaže razvoj gibalnih funkcij. Če otrok nima možnosti za izvajanje 

različnih gibalnih dejavnosti, lahko pride do zaostankov v gibalnem 

razvoju. 

 

NTC metoda 

Program NTC (Nikola Tesla  Center – oddelek Mense za nadarjene) je 

nastal na osnovi večletnih raziskav ustvarjalnega učenja otrok. Avtor 

programa, dr. Ranko Rajović, je s timom strokovnjakov z namenom 

zgodnjega odkrivanja nadarjenosti in spodbujanja njenega razvoja 

zasnoval ta program. Program so oblikovali strokovnjaki s področij 

nevrofiziološke znanosti, pedagogike, defektologije, psihologije, 

pediatrije itd. (Gojkov, v Rajović, 2009). Rajović (2009) definira, da 

program zaradi svoje nevrofiziološke osnove dobro dopolnjuje 

razvojno-psihološka izhodišča Kurikuluma za vrtce in osnovno šolo 

ter ga hkrati bogati s predlogi konkretnih ciljno usmerjenih telesno-

gibalnih in miselnih iger ter dejavnosti. Poleg tega igralne dejavnosti 

vsebujejo veliko ponavljanja, s katerim se utrjujejo nastale 

možganske povezave. Igre in dejavnosti so izbrane tako, da čim bolj 

smiselno povezujejo različne otrokove izkušnje iz njegovega 

vsakdana ter so uporabne na različnih področjih vrtčevskih in šolskih 

dejavnosti (jezikovnem, športnem, umetnostnem, matematičnem, 

družboslovnem in naravoslovnem). Program vsebuje premišljeno 

sestavljen nabor dejavnosti ter predvideva fleksibilno stopnjevanje 

njihove zahtevnosti na osnovi starosti in znanja otrok. S tem pri 

otrocih ohranja ter še spodbuja razvoj učne motivacije. Zato program 
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tudi starše, vzgojitelje in učitelje nenehno spodbuja k ustvarjalnemu 

delu in k oblikovanju novih igralno-učnih situacij in dejavnosti, ki so 

čim bolj povezane z značilnostmi konkretnega učnega okolja, v 

katerem se izvajajo. 

 

Juriševič in drugi (2010, str. 12) definirajo, da je program NTC-učenje 

pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju 

možganov: starše, vzgojitelje in učitelje sistematično usmerja k tistim 

igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebno dobro vplivajo na 

nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (sinaps med nevroni) v 

času njihovega  najintenzivnejšega razvoja, od rojstva do približno 

desetega oz. dvanajstega leta starosti. 

 

Program je sestavljen iz treh sklopov dejavnosti, ki spodbujajo razvoj 

in aktivnost sinaps v možganih, prispevajo k učinkovitejšemu 

pomnjenju ter razvijajo funkcionalno mišljenje. V nadaljevanju so 

faze razdeljene na sklope, in sicer:  

1. FAZA: Spodbujanje razvoja sinaps v možganih (nevronska mreža):  

˗ Telesno-gibalne igre (vaje vrtenja in vaje za ravnotežje),  

˗ grafomotorične igre (groba in fina motorika),   

˗ igre za akomodacijo očesa.  

 2. FAZA: Spodbujanje pomnjenja z asociacijami:   

˗ Vaje za prepoznavanje abstraktnih pojmov,  

˗ vaje seriacije in klasifikacije,  

˗ vaje asociacij in podobnosti,  

˗ glasbene dejavnosti.  

3. FAZA: Spodbujanje funkcionalnega mišljenja:  

˗ Ugankarske zgodbe,  

˗ ugankarska vprašanja,  

˗ stimulativna vprašanja. 

 

Prva faza  

Rajović (2009) navaja, da se znotraj možganov ves čas odvija borba 

za premoč med nevroni in povezavami med njimi (sinapsami). Prihaja 

do razvoja pomembnih centrov v možganih in ustvarja se celotna 

mreža sinaps. Neaktivni nevroni in sinapse odmrejo. Vzpostaviti 

moramo interakcijo med vrtcem, šolo, učenjem skozi igro, učenjem s 

pomočjo novih tehnologij in seveda ne smemo pozabiti na enostavno 

otroško igro, ki je bila do pred 10–20 let nazaj popolnoma normalna. 

Tu predvsem mislimo na tekanje, skakanje, preskakovanje, plezanje 

itd. To je zelo pomembno, kajti pokončna hoja je osnovna oblika 

gibanja pri ljudeh. Pri tem pa morajo biti vsi deli možganov usklajeni 

in delovati sinhrono. 

 

Rotacija in vaje za ravnotežje 

Rajović (2013) trdi, da je pomen enega najbolj zahtevnih premikov v 

prostoru rotacija okrog lastne osi, postane jasen, ko spoznamo, 

katere strukture v njem sodelujejo. Vestibularni aparat notranjega 

ušesa prenaša impulze do struktur možganskega debla, od tam do 
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jedra velikih in malih možganov, ki so spet povezani s 3., 4. in 5. 

lobanjskim živcem, ta pa med drugimi vpliva na kretnje oči.  

 

Vaje za prilagajanje očesa  

Rajović (2012) je zapisal definicijo očesne akomodacije oziroma 

prilagajanja očesne leče sliki. Meni, da je eden najpomembnejših 

procesov za kasnejše funkcionalno branje, učenje in  koncentracijo. Z 

gledanjem televizije, igranjem video igric in uporabo računalnika vse 

bolj zanemarjamo razvoj te izjemno pomembne funkcije oči. 

Omenjeni fiziološki proces se namreč razvija z aktivnostjo oči – 

hitrimi gibi, s sledenjem premikajočemu se predmetu, njegovim 

približevanjem ali odmikanjem, s tekom, preskakovanjem ovir in 

drugimi podobnimi dejavnostmi. Poudariti velja, da otrokovo 

prekomerno statično gledanje v zaslon (televizijski, računalniški) 

negativno vpliva na razvoj zgodnje akomodacije, saj v tem primeru 

»očesna gimnastika« ni mogoča. To je eden najpomembnejših 

procesov za kasnejše dobro učenje in koncentracijo in je vse bolj 

prisoten kot problem. Z gledanjem televizije, video iger in 

računalnika se vse bolj zanemarja razvoj te izjemno pomembne 

funkcije očesa. Omenjeni fiziološki proces se namreč razvija s hitrimi 

kretnjami oči, s spremljanjem predmeta, s tekom in preskakovanjem 

ovir, otroci v tehnološko bolj razvitih državah pa pogostost igre vse 

bolj nadomeščajo z gledanjem v zaslon, kar negativno vpliva na razvoj 

prilagajanja očesa (Rajović 2013). 

 

Motorične dejavnosti 

Rajović (2013) opozarja, da so motorične sposobnosti za reševanje 

motoričnih nalog in so pogoj za uspešno gibanje. Kažejo se tako v 

preprostih kot zapletenejših gibih. Motorične informacije pomenijo 

stopnjo osvajanja posameznih nalog na ravni programa izvajanja. 

Otrokom v skupini moramo najprej pokazati celotno izvajanje 

posamezne naloge, nato pa pojasniti tehniko izvajanja. Vaje naj se 

izvajajo individualno ali skupinsko, izvajanje vaj naj poteka pod 

nadzorom. Pravilno izvajanje vaje omogoči, da se funkcionalni 

potenciali vsakega otroka izrazijo v celoti, s tem pa je dosežen želeni 

učinek vaje.  

 

Načelo vadbe in metode usposabljanja 

Rajović (2013) navaja, da je pri vajah za ravnotežje, rotacijo in 

dinamično prilagajanje očesa velja enako kot za vse vaje v športu, to 

je metodični pristop k vsaki dejavnosti. Da bi to dosegli, moramo 

upoštevati naslednja načela: 

˗ Načelo vsakodnevnega treninga,  

˗ načelo postopne obremenitve, 

˗ načelo ponavljanja (na osnovi večkratnega ponavljanja se 

ustvarijo stabilnejše motorične navade in racionalna tehnika 

izvajanja gibov), 

˗ načelo zavedanja (otrok mora k vsaki vaji pristopiti premišljeno in 

zavestno, sposoben je kritičnega opazovanja in ocenjevanja 
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svojega gibanja med izvajanjem vaje – v skladu s svojimi 

zmožnostmi),  

˗ načelo jasnosti (otrok mora dobiti jasno predstavo o pravilnem 

izvajanju vsake vaje), 

˗ načelo vsestranskosti (uporaba motoričnih zahtevnejših vaj), 

˗ načelo izobraževalne usmerjenosti (med vajo ima vzgojitelj vlogo 

zaščitnika in vzgojitelja). 

 

Vaje dinamičnega prilagajanja očesa 

1. vaja  

Otroke razdelimo v pare, vsak dobi žogo. Postavimo jih dva, tri metre 

narazen. Otroci si v paru podajajo žogo z obema rokama v višini prsi. 

Otrok, ki lovi žogo, mora imeti pokrčene roke rahlo v višini prsi, dlani 

pa proti drugemu v obliki košarice (Slika 1). Otrok, ki podaja žogo, jo 

mora oprijeti z obema dlanema tako, da so vsi prsti maksimalno 

razširjeni. Žogo dvignemo do višine prsi in jo poda tako, da iztegne 

roke in dlani obrne navzven. Otroci so imeli težavo, da bi stali za črto, 

delali so prestope in se približevali svojemu igralcu, da bi lažje podali 

žogo. Nekateri so celo usvajali met z žogo, kajti govorimo o skupini 

1–6 let. Deklica, 2 leti, ki pri drugih igrah ni želela sodelovati, niti ni 

pokazala interesa, ko smo jo povabili, je sodelovala pri igrah z žogo, 

ker ji je to znano. Ko smo vajo ponovili večkrat, smo dosegli, da otroci 

prestopov niso delali, žoga je ostala v zraku dlje časa.  

 

 
Slika 1: Podajanje žoge v paru z obema rokama 

Vir: Lasten 

 

2. vaja 

Otroci sedijo v krogu z razširjenimi nogami in si podajajo žogo s 

kotaljenjem po tleh. Po 2–3 minutah zamenjajo smer (Slika 2). Pri tej 

vaji je bilo zelo težko narediti krog. Ko so starejši otroci sodelovali, 

smo morali mlajše opozarjati, da dajo noge tako narazen, da si lahko 

podajajo žogo, nekateri so jih skrčili, spet drugi so klečali in želeli 

žogo. Otroci so imeli težavo, komu žogo podati, namreč pogledovali 

so po krogu in iskali svoje prijatelje. Zato smo jih večkrat morali 

opozoriti, da se žoga kotali brez obzira na to, komu podati.  
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Slika 2: Kotaljenje žoge 

Vir: Lasten 

 

Vaje za rotacijo  

1. vaja 

Otroke razporedimo po prostoru, odmaknjene drug od drugega za 

dolžino rok. Otroci se na moj znak začnejo vrteti v desno stran (Slika 

3), en dan so se vrteli v eno, en dan pa v drugo smer. Oči imajo 

odprte, traja 10–15 sekund. Roke so v odročenju. Na moj znak se 

otroci ustavijo in poskušajo obdržati ravnotežje. Otroci so izredno 

uživali v izvajanju vaje, lovili so ravnotežje in spuščali glasne zvoke. 

Dosegli smo, da se vrtijo že bolj suvereno in ne spuščajo več zvokov 

kričanja.  

 

 
Slika 3: Vrtenje 

Vir: Lasten 

  

2. vaja 

Otroke razdelimo v skupine in vsaki določimo mesto v prostoru. 

Pripomoček je obroč. Skupina štirih otrok se prime za obroč in se vrti 

v krogu, kot da perejo perilo, ter postopoma večajo hitrost obračanja. 

Otroci med obračanjem ne smejo izgubiti ravnotežja (Slika 4). Vaja 

zahteva sodelovanje celotne skupine, če gre en otrok po svoje, se 

vaja ne naredi natančno. Poskusili smo enakomerno razdeliti otroke 

po starosti, da ni bilo v drugi skupini premoči. Ker smo vajo delali že 

večkrat, otroci pridobivajo na hitrosti obračanja, torej se vrtijo hitreje 

kot prvič. 
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Slika 4: Vrtenje obroča 

Vir: Lasten 

 

Vaje za ravnotežje 

1. vaja  

Vse otroke postavimo v eno kolono. Pripomoček je nizka gred. Vsi 

otroci morajo prečkati gred, med prečkanjem drži roke v rahlem 

odročenju in z njimi lovi ravnotežje (Slika 5). Ob orodje na obe strani 

zaradi varnosti postavimo blazine. Med hojo po orodju mora otrok 

držati glavo pokonci, pogled je usmerjen naprej, s perifernim vidom 

pa spremlja smer gibanja. Pri tej vaji imamo otroke, ki so manj 

spretni, in otroke, ki so spretnejši. Cilj je in ene in druge pripeljati do 

te stopnje, da bi prvi usvojili hojo po gredi brez večjih težav, drugi pa 

bi vajo samo nadgradili.  

 

     
Slika 5: Hoja po gredi 

Vir: Lasten 

 

2. vaja 

Otroke smo postavili v kolono, naš pripomoček je bil tokrat debela 

vrv. Otroci so iz kolone hodili po njej z enega konca na drugi konec in 

pri tem poskušali obdržati ravnotežje (Slika 6). Pozorni moramo biti 

na razmik med otroki, ki sočasno hodijo po vrvi. Vaja za otroke ni bila 

težka. Če jo primerjamo s hojo po gredi, je to vaja za ogrevanje. Tu 

otroci čutijo, da so stabilni in ne morejo nikamor pasti.  
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Slika 6: Hoja po vrvi 

Vir: Lasten 

 

3. vaja 

Otroke smo razporedili po prostoru, oddaljene drug od drugega za 

širino razpona rok. Na moj znak so otroci začeli izvajati stojo na eni 

nogi, na moj znak so nogo tudi zamenjali. Roke morajo biti v 

odročenju. Glava je usmerjena naravnost. To vajo ponavljamo 3–5 

minut. Pomembno je, da gledajo naravnost in da glavo držijo pokonci 

(Slika 7). Poskusimo različne možnosti, da nogo iztegnejo na stran jo 

pokrčijo v kolenu in jo iztegnejo nazaj ali pa se nagnejo naprej. Pri tej 

vaji so otroci imeli kar nekaj težav, kar je razvidno tudi iz slike, 

ravnotežje je bilo njihov veliki problem. Zelo težko so se obdržali na 

eni nogi, brez da bi jih ena stran premagala. Zatorej smo si dali še 

dodatno nalogo, da stojo na eni nogi treniramo vsak dan. 

 

 
Slika 7: Stoja na eni nogi 

Vir: Lasten 

 

4. vaja 

Otroke razporedimo v skupine po dva. En otrok sedi na rolki, drugi pa 

ga potiska po prostoru. V zahtevnejši različici lahko postavimo nekaj 

stožcev, ki jih morajo obvoziti. Naloga je, da par čim prej pride do 

označenega mesta, na cilj. Pri tem mora otrok, ki sedi na rolki, ves čas 

ohranjati ravnotežje. Če mu to ne uspe, se morata vrniti na začetek 

(Slika 8). Pomembno je, da hitrost potiskanja rolke prilagodimo 

starosti otrok in varnostnim razmeram v prostoru. Ta vaja je na 

otroke naredila največji vtis. Zanje je bilo izredno zabavno in 

sproščujoče. Otroci so radi delali v paru in potem zamenjali. Niso 
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mogli skriti navdušenja. Ponovili smo jo večkrat, še posebej zato, ker 

jer otrokom tako pri srcu. 

 

 
Slika 8: Vožnja z rolko 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK  

Ker smo se zelo poglobili v ta proces učenja, opažamo tudi boljše 

rezultate. Vaje so na osnovi večkratnega ponavljanja stabilnejše in 

gibi lepše in jasnejše izraženi. Otroci vaje že poznajo po imenu, in ko 

rečemo določeno vajo, gredo tudi v pravo pozicijo. Opažamo, da vaje 

opravljajo spretnejše, hitreje, z manj napakami. Nasploh so 

spretnejši pri hoji po gredi, žogo ujamejo večkrat in ne pade na tla 

kot na začetku. Še vedno pa velja, da najbolj izstopa vaja vrtenja in 

pa vožnja z rolkami. Opazili smo, da se otroci pri teh dveh vajah 

najbolj sprostijo in ju opravljajo z velikim navdušenjem. Prišli smo do 

zaključka, da je igra v telovadnici zelo ključnega pomena, saj z njo 

spodbudimo miselni razvoj otroka. V predšolskem obdobju je za njih 

zelo pomembno, da v vsakodnevno razmišljanje vnesemo elemente, 

ki stimulirajo njegov miselni razvoj, hkrati pa spodbujajo tudi hitrost 

sklepanja in mišljenja, pri tem pa smo uspešni samo z vključitvijo 

spodbudnega okolja, kjer vključujemo bodisi predane vzgojitelje 

bodisi ljubeče starše.  
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Povzetek: V prispevku predstavljam igro in gibanje otrok v gozdu. 

Pred leti so se strokovne delavke vrtca Podgorci odločile, da bodo 

sodelovale v projektu Gozdni vrtec. V njem sodelujemo še danes, saj 

opažamo številne pozitivne učinke bivanja v gozdu na otroke. Projekt 

se sicer osredotoča na ozaveščanje otrok o naravoslovnih vsebinah, 

kot drugo pa tudi raziskuje vpliv narave na zdravje in razvoj otrok ter 

njihovih vrednot. Sama kot vzgojiteljica, po svojih izkušnjah in 

mnogih diskusijah s sodelavkami, ugotavljam, da gozd zelo 

blagodejno vpliva na psihosocialni razvoj otrok, predvsem pa je 

idealno naravno igrišče za gibanje. V glavnem delu prispevka delim 

svoje ugotovitve iz prakse o tem, kako gozd najbolje izkoristiti za 

gibanje in igro, ter jih podkrepim s strokovno literaturo.   

 

Ključne besede: igra, gibanje, gozd, narava, otrok v vrtcu  

 

Abstract: The article presents children's play and motor activities in 

forest. A few years ago, nursery practitioners from the nursery school 

Podgorci decided to participate in a project called Forest Nursery. 

Today, we are still partaking in the project, as we have observed 

numerous positive effects in children spending time in forest. The 

project focuses in particular on raising children's awareness on topics 

about nature, but also explores the impact of a natural environment 

on health and development in children, and how this influences their 

values. In the main part of the article, I share my findings gained from 

practice on how to take most advantage in using the forest for play 

and motor activities, then I support my thoughts with various 

sources.  

 

Key words: play, movement, forest, nature, nursery child 
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UVOD 

Naš vrtec – Vrtec Podgorci leži v lepem, naravnem okolju. Malo za 

šolskimi in vrtčevskimi površinami se začne ravnina dvigovati v hrib, 

sprva manjši, sledijo mu večji in strmejši. Vzgojiteljice že leta vodijo 

otroke v ta gozd. Najstarejše vzgojiteljice znajo povedati, da so si 

nekoč otroci sami v gozdu naredili »tobogane«, saj so se drčali s hriba 

v jarek, v katerega so znosili kupe listja. Nekaj časa za tem, ko so starši 

postali za svoje otroke zelo občutljivi, je bilo mnoge vzgojiteljice strah 

glede varnosti ter klopnih bolezni. V gozd so še zahajali na sprehode 

in igro, le da je ta bila iz takih in drugačnih razlogov zelo omejena. 

Strokovnjaki so leta 2010 ustanovili Inštitut za gozdno pedagogiko, to 

je nevladna in nepridobitna organizacija, ki je vzgojitelje in 

vzgojiteljice po celi Sloveniji spodbudila, da vodijo otroke v gozd in 

jim za to dala določene smernice. Sedaj že nekaj let tudi Vrtec 

Podgorci sodeluje v Mreži gozdnih vrtcev in šol. Projekt je mlajše in 

starejše vzgojiteljice vzpodbudil, da s svojimi skupinami otrok čim več 

bivajo v gozdu. Zdaj, ko se vrtec prenavlja in dograjuje, se vzgojno-

izobraževalno delo že več mesecev izvaja v nadomestnih prostorih, 

smo začasno izgubili tudi vrtčevsko dvorišče. Sprva smo se strokovne 

delavke bale tega obdobja, skrbelo nas je, kako in kaj bomo lahko 

poskrbele za dovolj igre in gibanja na svežem zraku, kam se bomo 

zatekli pred poletno vročino. Naša rešitev je bil bližnji gozd – dal nam 

je prostor za igro, za dovolj gibanja, obenem pa nam nudil nadvse 

prijetno senco v soparnih, vročih dneh in nam bil streha v rahlih 

padavinah.  

Gozd – naravno igrišče 

Pred več kot 130 leti je nemška psihologinja dala postaviti prvo igralo 

– peskovnik. Od takrat do danes se je načrtovanje igrišč in igral razvilo 

v samostojno stroko. Vse temeljijo na varnosti otrok in motoriki. 

Standardi postajajo vse strožji, dražji, igrala so si vse bolj podobna. 

Proizvajalci igral in igrač tekmujejo, kdo bo izdelal še boljše, še bolj 

barvite in zanimive pripomočke, medtem pa pozabljajo, da s tem 

otrokom jemljejo inovativnost. Naravno okolje je dovolj, da otroška 

domišljija začne dobivati nove razsežnosti. V gozdu otroci spoznajo 

naravne materiale, jih tipajo, vonjajo, hodijo po različnih terenih, 

poslušajo zvoke iz narave (Korenjak in Velkavrh, 2005). Igra v 

naravnem okolju je veliko bolj kreativna kot igra v igralnici ali na 

urejenem igrišču. Naravni materiali dobijo simbolni pomen in 

ustvarjajo bogato, domišljijsko igro. Bivanje na prostem je rutina v 

slovenskih vrtcih, podatkov, v kolikšni meri otroci bivajo zunaj, pa je 

malo. Rezultati raziskave »Igra in učenje v naravnem okolju in na 

vrtčevskih igriščih v slovenskih vrtcih« kažejo, da otroci v slovenskih 

vrtcih v naravnem okolju preživijo okrog tri ure tedensko v toplem 

delu leta in eno uro in pol v hladnem delu leta. Starši in vzgojitelji so 

se strinjali, da bi bivanju na prostem v naravnem okolju morali 

posvetiti več časa (Kos in Jerman, 2013). Sodobni starši in otroci si 

življenja brez igral in igrišč ne predstavljajo. Težko si zamislimo vrtec, 

ki ga ne obdaja urejeno dvorišče s številnimi igrali. Prav je tako. 

Načrtovana sodobna igrišča so dobra za motorični razvoj otrok, za 
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igro in druženje. Ob enem pa otroke peljimo tudi v naravna okolja, 

kot so polja, travniki, nabrežja, gozdovi. Vrnimo jih nazaj k naravi.   

 

Naravne oblike gibanja v razvoju otroka so plazenje, lazenje, hoja, 

tek, padci, plezenje, skoki, potiskanja in vlečenja, dvigovanja in 

nošenja, potiskanja in vlačenja, meti. Ta gibanja predstavljajo gibalni 

minimum, ki bi ga ob koncu osnovnega šolanja moral obvladati vsak 

otrok  (Pisotnik, Pinter in Dolenc, 2002). Menim, da lahko otrok veliko 

teh gibanj izvede, če ima na voljo gozd in eno uro časa. Možnosti za 

bivanje v gozdu je precej, saj je Slovenija je ena izmed najbolj 

gozdnatih držav, kar 58 % njene površine prekriva gozd (Zavod za 

gozdove Slovenije, 2019).  

 

Vključenost vrtca v projekt Gozdni vrtec – primer dobre prakse 

Vzgojiteljice smo se v projektu seznanile z gozdno pedagogiko, ki teži 

k temu, da je igra v gozdu samoumevna in ne le priložnostna in 

občasna. Projekt nam je dal pogum, da obiskujemo gozd in pri tem 

ne omejujemo otrok. Sodelovanje pedagogov, izmenjava mnenj, 

izkušenj, dobrih praks, izobraževanja nas je opogumilo, da je gozd res 

postal naše igrišče, naša naravna igralnica. 

 

Otroci so večino časa vodeni s strani odraslih. Vodimo jih z navodili, 

dejavnostmi, vsakodnevno rutino, jih vozimo na popoldanske 

dejavnosti. S tem jim razporejamo čas ter jim zelo omejujemo igro in 

nazadnje se čudimo, kako to, da se več ne znajo zaigrati sami. Res je, 

da otrok ne moremo izvzeti iz tempa današnjega življenja, a če nam 

pride v navado, da otroke vodimo ne le na igrišča, temveč tudi v 

naravo, jim ta stres zagotovo zmanjšamo. Gozd je prostor, kjer se 

lahko otrok sprosti, saj ni omejen v prostoru, na voljo ima veliko 

materiala, s katerim se lahko zamoti. Ni obilja igrač, vsiljivih 

materialov in barv, narava kar sama kliče k raziskovanju in gibanju. 

Skupina otrok, ki jo imam od septembra letos, ni vedela, kaj naj 

počne zunaj, ko sem ustavila in prenehala z vodenjem ter 

vključevanjem v igro. Kar stali so zraven mene ali sodelavke ter se 

velikokrat stepli. Razkropili so se takoj, ko smo stopili v gozd, kar je 

razvidno iz spodnje fotografije. Kar naenkrat so imeli vsi polne roke 

dela – nekateri so pobirali palice, drugi nabirali storže, tretji prenašali 

listje. Vsi so med delom tudi tekali po kolovozni poti, plezali iz jarka, 

da so si izdelali pravo plezalno steno. Lahko bi rekla, da so v gozdu 

našli svoj mir in svoje delo.  
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Slika 1: Otroci so v gozdu takoj našli zaposlitev 

Vir: Lasten 

 

Pravila, ki nam zagotavljajo varno gibanje in igro v vrtcu 

V gozd seveda kljub vsemu ne moremo brez pravil, saj je varnost 

otrok še vedno na prvem mestu. Praksa v našem vrtcu je, da se 

gozdna površina veča s starostjo otrok. Malčki se ne oddaljijo daleč 

od vzgojiteljic, saj se jih večina počuti varno le v njeni bližini in 

raziskujejo le toliko vstran, da jo imajo za vsak primer hitro pri roki. 

Otroci, stari tri, štiri leta, imajo na voljo za gibanje in raziskovanje že 

več prostora, obema starejšima skupinama vzgojiteljice prepustijo 

celoten hrib, kar je lepo vidno na spodnji sliki. Glavno skupno pravilo 

je, da morajo videti vzgojiteljico in tako se navadijo, da med igro ne 

odtavajo predaleč. Otroci morajo biti dovzetni za vzgojiteljičin klic. 

Pomembna pravila so tudi, da s palicami ne tepemo in ne tekamo 

zelo hitro, če jih imamo v rokah. Pravila so v glavnem za varnost 

otrok, ne omejujemo jih pa z nasveti, kot so ne skači, ne tekaj … 

Otroci sami hitro ugotovijo, kaj je varno in kaj ni. 

 

 
Slika 2: Najstarejši predšolski skupini je za gibanje  na voljo cel gozdni hrib 

Vir: Lasten 

 

Sodelovanje s starši 

Starši so obveščeni o tem, da veliko bivamo v gozdu. Na roditeljskih 

sestankih jim damo priporočila glede obutve in obleke. Povemo, da 

bodo otroci mogoče blatni, da bodo oblačila umazana ali kdaj celo 

strgana. Damo tudi priporočila, če so težave s klopi. Večina staršev 

razume dobrobit bivanja otrok v gozdu, saj opazijo navdušenje in 

zadovoljstvo otrok.  
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Opažanje pozitivnih učinkov redne igre v gozdu na celostni razvoj 

otrok 

Vsak otrok ima povezanost z naravo že v sebi. V gozdu ga 

radovednost hitro privede do raziskovanja prostora. Pomembna 

vloga vzgojitelja je, da ga preveč ne omejuje z navodili. Raziskovanje 

gozda privede do odkritja nečesa novega in otrok je ob tem 

zadovoljen ter notranje motiviran za še več aktivnosti in raziskovanja, 

kar pa privede do boljše splošne koncentracije.   

 

Opažanje pozitivnih učinkov gibanja v gozdu na motorični razvoj 

otrok 

Otroci ob prvih obiskih gozda najprej previdno hodijo. Hoja po 

različnih, neravnih površinah kmalu postane spretnejša. Sledi tek, ki 

seveda ni šprint. V gozdu otroci naredijo nešteto skokov v globino, ti 

so najprej nesigurni, prosijo, da jih pri tem prime vzgojiteljica za roko. 

Skoke hitro osvojijo, si upajo skočiti na večji strmini, v večji jarek in za 

to več ne potrebujejo pomoči ali spodbude. Iz spodnjih fotografij je 

vidno, da otroci v gozdu veliko plezajo po zemlji navzgor, po 

koreninah, čez podrta debla. Gozd ponuja možnost dvigovanja, 

nošenja, potiskanja in vlečenja vej ali drugih naravnih materialov. Pri 

otrocih, ki so gibalno nespretnejši, je napredek pri gibalnih in 

motoričnih spretnosti še posebej hitro viden. Otrokom se ob rednem 

gibanju v gozdu razvijajo predvsem koordinacija, ravnotežje, 

gibljivost, moč. Velika težava otrok tega časa je vzdržljivost, ki so ob 

gibanju v gozdu stopnjuje, brez da bi se otrok napora sploh zavedal. 

Otroci usvojijo gibalne sposobnosti na sebi primeren in nevsiljiv 

način. 

 

                        
Slika 3: Vadbena ura – prenašanje palic in plezanje na hrib preko korenin 

Vir: Lasten 

 

Pri gibanju v gozdu prakticiramo različne oblike in metode dela. 

Izvajamo veliko vadbenih ur, pri katerih uporabimo materiale iz 

gozda kot športne rekvizite. Odpravimo se na krajše ali daljše 

pohode, pri katerih vključimo razne gibalne in druge naloge. Pogosto 

prepustimo otrokom čas, da si zaposlitev najdejo sami, saj gozd kar 

sam vabi k igri, raziskovanju in h gibanju.  

 

Opažanje pozitivnih učinkov bivanja v gozdu na psihosocialni razvoj 

otrok 

Na Danskem, kjer približno polovico otrok obiskuje gozdne vrtce, 

motnje pozornosti in koncentracije ter otrok z učnimi težavami 

skorajda ni. Njihov ravnotežni sistem, ki je odgovoren za neštete 
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motnje, je pri njih veliko boljše razvit. Otroci so bolj zdravi, imajo 

bolje razvite motorične sposobnosti. Inštitut za gozdno pedagogiko 

ugotavlja, da naravna sončna svetloba, svež zrak, igra, izboljšana 

komunikacija in sodelovanje nadvse pozitivno vplivajo na 

samozavest, samozaupanje in dobrovoljnost otrok. V praksi opažam, 

da se otroci ob prihodu v gozd sprostijo. Manj je prepiranja, 

prerivanja in agresije. Septembra se je veliko otrok še privajalo na 

vrtec in so v igralnicah bili žalostni, prestrašeni, pogrešali so starše, 

se počutili nesprejeto, niso se vključevali v igro. V gozdu so se solzice 

posušile, jok je zamenjalo ptičje petje, otroci so se začeli oddaljevati 

od vzgojiteljic in raziskovati gozd. K nam so se vračali rdečih obrazov, 

z nasmeškom na obrazu. Dokaz je deklica na spodnji fotografiji, iz 

njenega prej zaskrbljenega obraza, razberemo srečo in zadovoljstvo. 

Najmlajše novinčke so vzgojiteljice v gozd odpeljale kar z vozičkom, 

malčki so se prav tako v gozdu zelo umirili. Zmedlo jih je le, da niso 

imeli ravnotežja pri hoji po gozdnem terenu, saj so seveda komaj 

shodili. Vzgojiteljice so na tla dale odejico, da so se lahko usedli in 

uživali.   

 

 
Slika 4: Sprostitev v gozdu; najmajši kar z vozičkom 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Otroci so dandanes vse preveč vodeni, obremenjeni, tudi njihova igra 

je precej statična, usmerjena z določenimi igračami in igrali. Veliko se 

je začelo delati na zdravju in gibanju otrok, saj so se v družbi pojavile 

preštevilne težave zaradi sodobnega načina življenja naših družin. 

Smo na boljši poti, pri tem nam strokovnim delavcem pomaga 

Inštitut za gozdno pedagogiko, z mrežo gozdnih vrtcev ter 

izobraževanji. Vrnimo otroke nazaj k naravi. Približajmo jim gozd, da 

uživajo njegovo lepoto in izkoristijo razsežnost ter možnosti, ki jih 

ponuja za gibanje, raziskovanje, igro. Otroci bodo bolj zdravi, 

sproščeni, njihove gibalne sposobnosti se bodo bolje razvijale, 

dovzetnejši bodo za učenje. Z rednim vodenjem otrok v gozd  
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naredimo veliko za njihovo fizično in psihično blagostanje, ob enem 

pa jim vzpodbudimo ljubezen do narave, ter jim privzgajamo skrb za 

njo.  
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Povzetek: Skupinsko delo je oblika dela, za katero dijaki vselej 

pravijo, da jim je všeč, ker vsakokrat lahko sodelujejo z drugimi dijaki 

in se tako omogoča povezovanje sovrstnikov iz celotnega razreda. Pa 

vendar učitelji dela po skupinah ne uporabljamo pri vsaki uri, pač pa 

takrat, ko želimo snov predstaviti na drugačen način kot sicer, ko se 

večinoma poslužujemo frontalnega podajanja snovi. V članku je 

predstavljenih nekaj metod skupinskega dela, ki so bile uporabljene 

tako pri urah matematike kot pri razrednih urah. Podrobneje je 

opisana De Bonova metoda šestih klobukov, ki je bila uporabljena pri 

razrednih urah. Izkazalo se je, da se sodelovalno učenje obnese bolje 

pri družboslovnih predmetih kot pri naravoslovnih. Avtentični načini 

reševanja matematičnih problemov z razdelitvijo dijakov po skupinah 

so tako pri urah za motivacijo in razbitje monotonega podajanja 

snovi. 

 

Ključne besede: skupinsko delo, matematika, razredne ure 

 

Abstract: Team work is a form of work where students always say 

they like it because they can collaborate with other students at any 

time, thus allowing peers from across the class to connect. Teachers 

do not use team work in every lesson, but when we want to present 

the learning material in a different way than usual, when we mostly 

use the frontal presentation of the learning material. The article 

presents some methods of team work that have been used in both 

mathematics and classroom classes. De Bono's six-hat method, 

which was used in class, is described in more detail. Collaborative 

learning has been shown to work better in the social sciences than in 

the natural sciences. Authentic ways of solving mathematical 

problems by dividing students into groups are both in the lessons for 

motivation and breaking the monotonous presentation of the 

learning material. 

 

Keywords: team working, mathematics, class time 
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UVOD 

Kako motivirati dijake, s čim jih pritegniti, da bodo radi prihajali k 

predmetu, ki ga poučujemo, so večna vprašanja, na katere skušamo 

učitelji odgovoriti vsakokrat, ko se pripravljamo na pouk. 

Medpredmetno sodelovanje in timsko poučevanje je vselej dobra 

izbira, vendar vsakokrat težava pri usklajevanju z urniki in učnimi 

načrti, kjer smo učitelji precej omejeni, saj je potrebno vso snov 

predelati do mature in ni časa za večja odstopanja. Tako poskušamo 

pri samem pouku vpeljevati različne oblike in metode dela. Vedno so 

pri tem prednosti enih in drugih. Sama poskušam v pouk vnesti 

raznolikost in avtentičnost pri reševanju matematičnih problemov. V 

členku je predstavljena izvedba pouka pri urah matematike ter pri 

razrednih urah s pomočjo razdelitve dijakov po skupinah. 

 

Skupinsko delo 

Pri skupinskem delu skupine sestavljamo naključno, ker je pri novih 

skupinah v začetni fazi značilna izrazita potreba po stikih in 

spoznavanju drug drugega. Naključne skupine imajo to prednost, da 

izničijo že pridobljene vzorce dela v paru ali v skupini. Napoved teme 

oziroma vsebinske delovne naloge pred oblikovanjem skupine ima 

določene prednosti. Če se najprej napove oblikovanje, se pozornost 

dijakov usmeri na to. Ko sestavimo skupine, razdelimo delo. 

Cirila Peklaj (2001, str. 94) pravi, da ima učitelj pred izvedbo 

sodelovalnega učenja zagotovo veliko težjo nalogo. Zelo dobro mora 

razmisliti in načrtovati vse korake, ki jih bo izvedel, o tem, kakšne cilje 

želi doseči, katero učno strukturo bo uporabil, kakšno učno gradivo 

potrebuje in katere sodelovalne veščine potrebujejo dijaki. 

Načrtovanju in pripravi učne ure vedno sledi izvedba v razredu, ki se 

navadno začne z motivacijskim uvodom. Učitelj nato jasno opredeli 

cilje učne ure in pove, kako jih bodo dijaki dosegli. Sicer pa je dobro, 

da vsakršna nadaljnja navodila podajamo sproti. Sledi delo po 

skupinah. Učiteljeva naloga je, da spremlja in opazuje njihovo delo, 

komunikacijo, spodbuja delo v skupinah ter odgovarja na vprašanja. 

Dijake spodbuja, da najprej poskušajo rešiti naloge sami in poiskati 

odgovore na vprašanja znotraj skupine, šele nato nudi dodatno 

razlago. Sproti si beleži tudi najpomembnejša opažanja, ki mu bodo 

pozneje pomagali pri analizi. Delu v skupini običajno sledijo diskusija 

ter sklepi, povezani z učnimi vsebinami. Pri poročanju oziroma 

izmenjavi informacij je zelo dobro, če učitelj uporabi simultane 

načine za izmenjavo informacij (da na primer ugotovitve napišejo na 

tablo ali v drsnico PowerPoint prezentacije). Dijaki lahko na koncu 

učne ure naredijo kratko analizo svojega dela v skupini, učitelj pa tej 

analizi doda še svoje komentarje. 

 

Učenje v skupini, kjer obstaja skupinska soodvisnost, bo v večini 

primerov pripeljala do boljših ali vsaj enakih dosežkov kot 

individualno učenje. Obstaja pa tudi možnost, da bo pripeljalo do 

slabših rezultatov kot individualno učenje. To se zgodi, kadar pride 

do razpršitve odgovornosti pri delu v skupini. V sodelovalnih 

skupinah obstaja možnost, da so posamezni dijaki nagrajeni, čeprav 



28 
 

niso vložili veliko dela v skupno nalogo. Druga možnost pa je, da 

posamezni člani skupine niso nagrajeni sorazmerno s svojim 

prispevkom. Uspeh skupine je tako odvisen od ustreznega prispevka 

vsakega njenega člana. Obvladovanje socialnih veščin je nujno za 

dokončanje neke naloge. Učna situacija pri sodelovalnem učenju je 

taka, da dijaki nimajo druge izbire, kot da so uspešni vsi ali nihče in 

kot tako jo morajo dijaki tudi zaznavati. Cilj je skupinski in ga lahko 

dosežejo le, ko ga doseže vsak dijak v skupini. To situacijo lepo 

ponazarja finski izrek: »Vsi so v istem čolnu, vsi plavajo ali utonejo 

skupaj« (Kranjc, 2002). 

 

Učitelji skušamo razložiti snov čim bolj jasno, pri čemer uporabljamo 

različne primere ter na več načinov razložimo isto snov. Vendar se 

kljub vsem tem naporom še vedno zgodi, da nas dijaki ne razumejo. 

Pogosto celo bolje razumejo razlage, ki jim jih posredujejo njihovi 

vrstniki, ker so lahko bližje njihovemu nivoju in načinu razmišljanja 

kot pa učiteljeva razlaga. V skupini se lahko zgodi, da vrstnik prej kot 

učitelj opazi, kdaj nekdo potrebuje pomoč. Sošolci mu lahko 

pomagajo z opisi naloge, s komentarji o njeni podobnosti s 

predhodnimi nalogami, z razlago konkretnih korakov pri reševanju 

naloge, z modelnimi prikazi idealnega razmišljanja, s preusmeritvijo 

pozornosti, s tem, da nalogo predstavijo na drugačen način, z 

diskusijo o pojmih, ki niso jasni ali razumljivi (Paklaj, 2001, str. 21). 

Na eni strani težave, ovire, na drugi sposobnosti. To je težava, ki jo 

sproti rešuje učitelj. Najti mora pot, kako prilagoditi delo tako, da 

bodo tudi tisti s težavami dovolj samozavesti in prodorni v skupini, 

da se lahko tisti z učnimi težavami lažje vključijo v pogovor in izkažejo 

tudi vodstvene in organizacijske sposobnosti (Peklaj, 2001). M. Kolar 

(2000, str. 25) navaja, da so ključni elementi sodelovalnega učenja: 

delo v majhnih skupinah, pozitivna soodvisnost, posameznikova 

odgovornost, ustrezna struktura nalog, razvoj socialnih spretnosti in 

analiza procesov v skupini. 

 

Poleg tega so dijaki izpostavljeni nenehnim impulzom sodobne 

tehnologije in tudi s tega vidika potrebujejo drugačen pristop. Učitelji 

jim moramo omogočiti, da so pri pouku čim bolj aktivni, da 

samostojno pridobivajo potrebne informacije ter da razvijajo 

veščine, ki jim bodo pomagale pri vseživljenjskem učenju. Razvijati 

morajo kritično mišljenje, biti sposobni samovrednotenja in 

samokritičnosti. V poplavi informacij morajo biti sposobni presoditi, 

ali so informacije, ki jih pridobijo na spletu, pridobljene iz 

verodostojnih virov. Pomembno je, da za svoje delo prejmejo 

povratne informacije, ker jih spodbudijo k nadaljnjem raziskovanju, 

sami pa morajo biti pripravljeni v delo vložiti svoj čas in trud. 

 

Več glav več ve 

Struktura več glav več ve je namenjena ponavljanju in utrjevanju 

znanja. Z njeno uporabo dosežemo, da dijaki še enkrat pregledajo 

neko snov, preverijo, ali jo razumejo ter ali obvladajo določene 

pojme in spretnosti, zato je zelo primerna za ponavljanje pred 
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ocenjevanjem znanja. Učitelj vsem v skupini dodeli številko (od 1 do 

4), nato postavi (konvergentno) vprašanje zaprtega tipa, s katerim 

preverja znanje, razumevanje. Dijaki v skupini se pogovorijo o 

odgovoru, nato pa učitelj pokliče eno od številk in določi dijaka, ki 

mora odgovarjati. Dijaki iz drugih skupin z isto številko povedo, ali se 

z odgovorom strinjajo ali ne. Na ta način učitelj ugotovi, ali vsi dijaki 

v razredu obvladajo določeno snov (Kagan, 1989; povzeto po Peklaj, 

2001, str. 62). 

 

Primer uporabe v praksi omenjene metode 

Metoda več glav več ve je bila uporabljena pri analizi pisnega 

ocenjevanja znanja v drugem letniku gimnazijskega programa pri uri 

matematike iz snovi linearna funkcija. Pri posamezni nalogi so dijaki 

podajali svoje rešitve in jih po potrebi dopolnjevali. Pri tem so bili 

dijaki opozorjeni na najpogostejše napake ter na točkovanje 

posamezne naloge. Vsi so popravo sproti zapisovali na liste, kamor 

so reševali naloge pisnega ocenjevanja znanja. Zapise so oblikovali z 

drugo barvo, kot so reševali naloge pri ocenjevanju (Slika 1). Pri tem 

so bili dijaki razdeljeni v skupine štirih sošolcev, kjer je za vsako 

nalogo dijak z izžrebano številko predstavil svojo rešitev, o kateri so 

se predhodno pogovorili znotraj skupine. Dijaki z isto številko iz 

drugih skupin pa so rešitev po potrebi dopolnili. 

 

  
     Slika 1: Primer rešene naloge in dela po skupinah 

Vir: Lasten 

 

Preverjanje v parih 

Preverjanje v parih je struktura, namenjena vaji in utrjevanju 

določenih veščin. Učitelj pripravi učne liste z nalogami. Eden od 

dijakov reši nalogo, drugi pa pregleda in preveri ustreznost rešitve. 

Pri pravilno rešeni nalogi pohvali sošolca, nato pa sledi zamenjava 

vlog. V proces preverjanja se lahko vključi tudi sosednji par v skupini 

(Kagan, 1989; povzeto po Vodopivec, 2003, str. 10). 
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Primer uporabe metode preverjanja v parih v praksi 

Metoda preverjanja v parih je bila preizkušena pri reševanju učnega 

lista v drugem letniku gimnazijskega programa pri učni temi z 

naslovom presečišče premic. Dijaki so bili presedeni k sošolcu, ki sicer 

pri pouku ne sedita skupaj in s katerim sta pri tej uri sodelovala na 

način zgoraj opisane strukture. Tak način reševanja nalog je bil 

dijakom všeč, saj so dobro sodelovali in tako v parih rešili zastavljene 

naloge. Nekateri so pogrešali sprotno reševanje naloge na tablo. 

 

De Bonova metoda šestih klobukov1 

Edward Charles Francis Publius de Bono, ki se najraje predstavi kot 

»razmišljevalec«,  se je rodil 19. maja 1933 na Malti. Med drugo 

svetovno vojno je obiskoval kolidž St. Edward’s in potem malteško 

univerzo. Diplomiral je na medicinski fakulteti in sprva delal kot 

kardiolog, nato pa je šolanje nadaljeval v Oxfordu, kjer si je prislužil 

častno diplomo iz psihologije in fiziologije ter pozneje še doktorat iz 

medicine. Ima tudi doktorat Univerze v Cambridgeu, kjer je nekaj 

časa služboval, tako kot na univerzah v Oxfordu, Londonu in na 

Harvardu. De Bono je vodilna svetovna avtoriteta na področju 

kreativnega mišljenja in neposrednega poučevanja razmišljanja kot 

spretnosti. Napisal je več kot šestdeset knjig, morda okoli osemdeset, 

ni točnega podatka, ki so prevedene v najmanj štirideset jezikov, v 

katerih pojasnjuje svoje metode, s pomočjo katerih uporabljamo 

                                            
1 Povzeto po članku O paralelnem razmišljanju in širši zavesti avtorja prof. dr. M. 
Pavlihe.  

možgane na drugačen način, kot so nas naučili v klasičnih šolah. 

Izmislil si je izraz »lateralno mišljenje« (Lateral Thinking) kot 

nasprotje linearne logike (gre za način razmišljanja, ki išče rešitve 

neukrotljivih problemov z neortodoksnimi metodami, ki bi jih z logiko 

običajno prezrli), izdelal je kognitivni program za poučevanje 

razmišljanja CoRT, še posebej pa je popularno njegovo mišljenjsko 

orodje »šestih klobukov« (Six Thinking Hats), ki jo uporabljajo vplivne 

korporacije, javna uprava, šolstvo in celo sodstvo. Pod belim 

klobukom, ki z barvo simbolizira bel, nepopisan in nevtralen papir, 

nizamo, primerjamo in hladnokrvno tehtamo podatke, informacije, 

dejstva in številke, ki jih imamo na voljo, objektivno ocenjujemo 

njihovo zanesljivost, ugotavljamo, katere še potrebujemo in 

podobno, morebitna protislovja pa v tej fazi oziroma pod tem 

pokrivalom ne presojamo. Rdeči klobuk z ognjeno in vročo 

pojavnostjo nakazuje občutke, čustva, intuicijo in slutnje. Ko ga 

nosimo na glavi, si dajmo duška, bodimo veseli, žalostni, jezni, 

razkačeni, razposajeni, vznemirjeni, vzburjeni in tako naprej, torej 

vse to, česar si običajno pri delu ne smemo dovoliti, kakopak v mejah 

legalnega, dostojanstvenega in obče etičnega. Črni klobuk služi 

previdnosti, kritiki in skepsi, za ugotavljanje tveganj, da črnogledo 

preverimo, ali se nekaj vklaplja v naše podatke, izkušnje, cilje, 

vrednote, politiko itd. Rumeni klobuk je kot sonce, optimistično in 

»logično pozitivno«, pod njim vzporedno iščemo prednosti in koristi. 
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Zeleni klobuk je namenjen rasti, kreativnemu oziroma lateralnemu 

mišljenju, spekulaciji, novostim, svežim idejam, neslutenim 

možnostim, alternativam, razmišljanju onkraj naših »miselnih škatel« 

(out of the box) in našemu mentalnemu in duhovnemu zelenilu. 

Naposled imamo še modri klobuk, ki nas kot širno nebo povezuje s 

celoto, pomeni modro razmišljanje in upravljanje ter nadzor samega 

miselnega procesa, ki poteka pod drugimi klobuki. 

 

Primer uporabe v praksi 

De Bonova metoda šestih klobukov je bila uporabljena pri dijakih 

drugega letnika gimnazijskega programa, in sicer pri razredni uri na 

temo razredne klime. Dijaki so bili razdeljeni v pet skupin po tri 

oziroma štiri, kjer posamezna skupina predstavlja barvo klobuka. 

Prva skupina je imela nalogo, da poišče čim več objektivnih, 

preverljivih dejstev o razredu (število, dekleta, fantje, barve oči, 

barve las, šport ...). V skupini rdeči klobuk (Slika 2) so se dijaki 

opredelili glede čustvenih odzivov, asociacij, ki se pojavijo ob misli na 

razred, reakcije naj bi bile čustvene, za katere utemeljitve niso 

potrebne.  

 

 
Slika 2: Zapisi druge skupine 

Vir: Lasten 

 

V tretji skupini  (Slika 3) so nastajali zapisi o pozitivnih stvareh o 

razredu. Odgovorili so si na vprašanja, kot so: Zakaj si vesel, da si prav 

v tem razredu? Kaj so prednosti, močna področja razreda?  

 

 
Slika 3: Pozitivne stvari v razredu 

Vir: Lasten 
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V naslednji skupini (črni klobuk) pa so iskali slabosti razreda (Slika 4). 

V pomoč so jim bila vprašanja: Kje so težave? Kaj te moti? Kaj bi 

spremenil?  

 

 
Slika 4: Slabosti razreda 

Vir: Lasten 

 

V skupini zeleni klobuki (Slika 5) pa so dijaki iskali rešitve, predloge, 

kako okrepiti povezanost razreda. Osredotočili so se na realne in 

izvedljive predloge. 

 

 
Slika 5: Iskanje rešitev 

Vir: Lasten 

 

Ob koncu smo skupaj povzeli ugotovitve v tako imenovanem 

modrem klobuku. Vsaka skupina predstavi svoje ugotovitve in nato 

vse združimo v eno trditev (na podlagi posameznega klobuka). Tako 

dobimo pet trditev in se nato o njih pogovorimo. Dijaki so odgovarjali 

na vprašanja: Ali se z zapisanimi trditvami vsi strinjate? Zakaj da, 

zakaj ne? Z de Bonovo metodo šestih klobukov smo jasno določili, 

kako bomo določene slabosti izboljšali ter kaj bomo s tem pridobili. 

Dijaki so bili pri delu zainteresirani in so se vsi vključevali v pogovor. 

Nekatere predloge dijakov smo pri delu v razredu uporabili. Nekatere 

so se dobro obnesle, nekatere pa ne. O prednostih in slabostih smo 

se pogovorili na razrednih urah. 
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ZAKLJUČEK 

V povezavi s sodelovalnim učenjem se pojavlja veliko prednosti, 

hkrati pa tudi nekaj dvomov in pomislekov, ki nas pripeljejo do 

nekaterih slabosti tovrstnega učenja. Določene težave se pojavijo že 

pred samim izvajanjem in prav tako pri pouku, kar potem nekatere 

učitelje zmoti in zato manj uporabljajo metodo dela po skupinah pri 

pouku. Ena od prednosti je nedvomno ta, da s tovrstnim učenjem 

vzpodbujamo višje spoznavne procese, razvijamo odgovornost pri 

doseganju individualnih in skupinskih ciljev, pri čemer dijakom 

nudimo veliko izkušenj z različnimi socialnimi situacijami. 

Sodelovalno učenje dijake vzpodbuja k temu, da so pri učenju aktivni, 

da utemeljujejo svoje zamisli, navajajo razloge za pravilnost rešitve, 

rešitve podkrepijo s primeri in o njihovi pravilnosti prepričajo tudi 

druge člane skupine. Spodbujamo ustvarjalnost in razvijajo se 

spretnosti, ki zahtevajo višje taksonomske oblike mišljenja kot npr. 

analiziranje, presojanje, sintetiziranje. V skupini se dijak nauči, kako 

nadzira in ohranja učne spretnosti, kar je pomembna popotnica za 

vseživljenjsko učenje. Skupina je varno učno okolje, kjer se ni mogoče 

skriti ali biti pasiven, ker mora vsak član dajati ali prositi za pomoč. 

Vsak dijak je individualno odgovoren. Učitelj pri sodelovalnem učenju 

opusti vlogo tradicionalnega posrednika znanja, umakne se v ozadje, 

opazuje vsakega posameznega dijaka, po potrebi pa mu oziroma jim 

nudi pomoč, jih vodi. Pojavijo pa se tudi določene slabosti. Ena šolska 

ura je velikokrat premalo za poglobljeno delo po skupinah. Za 

usvojitev določenih ciljev porabimo več časa, kot tudi za pripravo 

učne ure, iskanje literature in učnih pripomočkov. Ker so nekateri 

dijaki preveč tekmovalni in individualistični, niso pripravljeni za 

sodelovalno učenje. Velikokrat se pojavi težava pri razporeditvi dela 

v skupini, saj eden ali dva dijaka v skupini opravita delo namesto 

drugih članov skupine. V razredu se pojavlja večji nered in 

nedisciplina, kar pa lahko nekatere moti in zato pri delu ne morejo 

biti tako zbrani kot sicer. Za usvojitev sodelovalnih veščin je potrebno 

veliko časa. Pot, ki je potrebna, da je sodelovalno učenje uspešno, je 

dolgotrajna in naporna. Izgubimo veliko časa, zdi se, da s takšnim 

delom ni napredka, obremenjeni smo s cilji iz učnega načrta. Vendar 

je kljub vsemu potrebno vztrajati, opogumiti dijake in samega sebe, 

saj je tovrstno učenje za razvoj posameznika zelo pomembno. 

Zagotovo delo po skupinah ni način poučevanja, ki bi se ga pri pouku 

matematike neprestano posluževali, pa vendar je dijakom blizu in 

vsakič delajo z vnemo. 
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Branje v vrtcu 
JELKA NAMESTNIK BRBRE, dipl. vzg. 

jnamestnik@gmail.com 

 

Povzetek: Branje v vrtcu je ključnega pomena za otrokov celostni 

razvoj. Največji vpliv ima poslušanje branja na razvoj govora in 

razvijanje pismenosti. Vsak otrok, ki sam še ne bere, potrebuje 

odraslo osebo, ki mu bere, pripoveduje zgodbice, pravljice in z njim 

komunicira. Vzgojitelji in starši otrokom ponudimo vsebinsko tiste 

zgodbe, ki jih nagovarjajo, izhajajo iz njihovega sveta, iz njihove 

radovednosti in njihovih zmožnosti. Ravno v času računalnikov, 

videov, radia in televizije je postalo branje doma in v vrtcu še kako 

pomembna vrednota in nepogrešljiv del oblikovanja odnosov ter 

celostnega razvoja otroka. Prav tako je pomembno tudi kaj beremo, 

kako beremo ter kako prebrano poglobimo in spodbudimo aktivno 

vključenost otrok o prebranem. V nadaljevanju članka sem 

predstavila teorijo pomena branja v predšolskem obdobju. V 

empiričnem delu pa nekaj primerov dobre prakse, ki sem jih 

preizkusila pri svojem delu na temo Kako branje približati otrokom v 

1. starostnem obdobju.  

 

Ključne besede: branje, zgodbe, knjige, slikanice, pripovedovanje  

 

Abstract: Reading in kindergarten is crucial for a child’s holistic 

development. Listening to reading has the greatest impact on speech 

development and literacy development. Every child who does not 

read on his own needs an adult who reads to him, tells stories, fairy 

tales and communicates with him. Educators and parents offer 

children the content of those stories that they address, come from 

their world, from their curiosity and their abilities. It was in the age 

of computers, videos, radio and television that reading at home and 

in kindergarten became an even more important value and an 

indispensable part of shaping relationships and the holistic 

development of the child. It is also important what we read, how we 

read and how we deepen what we read and encourage the active 

involvement of children in what we read. In the continuation of the 

article, I presented the theory of the importance of reading in the 

preschool period. In the empirical part, there are some examples of 

good practice that I tested in my work on how to bring reading closer 

to children in the 1st age group. 

 

Key words: reading, stories, books, picture books, storytelling   
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UVOD 

Kot vzgojiteljica vsakodnevno opazim razlike na področju govornega 

razvoja otrok, starih od dve do tri leta. Otroci se v prvem starostnem 

obdobju hitro učijo novih besed, pomena, besednih zvez,  

artikulacije, če le imajo dovolj priložnosti. Te priložnosti otrokom 

dajejo v prvi vrsti starši doma, nato pa vzgojitelji v vrtcu skozi branje 

zgodbic, slikopisov, pravljic, pesmic, deklamacij in komunikacije. Pri 

svojem delu se še kako dobro zavedam pomembnosti branja v vrtcu, 

saj to pozitivno pripomore ne samo k razvoju jezika, ampak k 

celostnemu razvoju otroka. Menim, da je branje ena izmed temeljnih 

dejavnosti razvijanja pismenosti, kompetenc govorjenja, domišljije in 

lastnega razmišljanja. Pomembno je, da branje otrokom približamo 

na prijazen, nevsiljiv način, ki bo otroka pritegnil in da se ga bo tudi 

naslednjič veselil.  

 

Kaj je branje in zakaj otrokom brati? 

V SSKJ je med drugim branje navedeno kot »dojemati vsebino 

besedila«, česar pa predšolski otroci sami ne zmorejo, če nimajo 

bralca, ki bi jim besedilo prebral. Predšolsko obdobje je 

najpomembnejše obdobje za razvoj govora. Otroci se učijo izražanja 

čustev, misli in razumevanja sporočil ljudi okoli sebe. Jezika se otroci 

učijo ob vsakodnevnih dejavnostih, spontano ob pogovoru, s 

poslušanjem, ko jim odrasli berejo, pripovedujejo in opisujejo 

(Kurikulum, 2014, str. 31).  

Od 1. do 3. leta se otroško obzorje zelo hitro širi in tega se predvsem 

zavedamo osebe, ki delamo z otroki. Poznamo razvojne mejnike 

otrok, pozorno opazujemo otroke in beležimo vse njihove 

individualne lastnosti ter stopnjo razvoja z razlogom, da lahko 

načrtujemo dejavnosti in vsebine, ki so prilagojene otrokovim 

zmožnostim na način, ki je otrokom razumljiv ter hkrati spodbuja 

njihov nadaljnji razvoj. Saksida I. in Kranjc S. v priročniku h kurikulu 

(2010, str. 79–80) navajata, da vzgojitelj v vrtcu neposredno vpliva na 

razvoj otrokovih jezikovnih zmožnosti in razvoj govora. Zapisala sta, 

da je zelo pomembno, da vzgojitelj pozna in pazi na svoj govorni ter 

komunikacijski stil in da premišljeno izbira pravljice, zgodbice, pesmi 

itd., kajti vse to vpliva na razvoj otrokovega govora.  

 

Eržečnik Pačnik Marjana (Možnosti vzgojitelja pri spodbujanju 

razvoja otrokovega interesa za branje, 2008, str. 5−8) na podlagi 

analize navaja, da lahko vzgojitelj vidno pospeši otrokov govorni 

razvoj s pripravo različnih dejavnosti za govorno aktivnost ter s 

svojim vzgojnim ravnanjem. Otrokova prva leta življenja so za razvoj 

govora najbolj pomembna. Ko se otrok rodi, se od prvega trenutka 

vključuje v proces govorečega okolja. Nekateri otroci prihajajo iz 

literarno-estetsko bogatega družinskega okolja, ti imajo doma večje 

število otroških knjig, starši jim pogosto glasno berejo knjige, 

obiskujejo knjižnice, gledajo otroške oddaje na televiziji in v veliki 

meri spodbujajo otrokov govorni razvoj. Na drugi strani pa otroci, ki 

so prikrajšani za možnosti uporabe govora, doma nimajo toliko 
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otroških knjig, starši v manjši meri spodbujajo otrokov govorni razvoj. 

Prav tako poudarja, kako pomembno vlogo ima vzgojitelj v procesu 

govornega razvoja otrok, ki se srečujejo z različnimi bralnimi in 

pisnimi vzorci, s katerimi si pomagajo pri razlaganju in spoznavanju 

sveta. Zelo pomembna je tudi jezikovna igra, poslušanje in 

seznanjanje s knjigami, prav tako je pomembno, da ima otrok vedno 

dostop do knjig, revij, slikanic, časopisov …  

 

Ne samo branje 

Jeffery David (Atmore, 2021, str. 80−82) v svojem članku z naslovom 

Don't Just Read to Your Children, Talk to Them too navaja, naj 

otrokom ne samo beremo, ampak naj se z njimi tudi pogovarjamo o 

prebranem, predvsem z otroki v predšolskem obdobju. Za razvoj 

jezika je najpomembnejše, da se starši in otroci izmenjujejo pri 

govorjenju (ali celo blebetanju). Tisti otroci, ki so bili deležni takšnega 

pristopa, so imeli pozitivne učinke še desetletja kasneje, še navaja 

Jeffery David. Pomen pogovornih obratov so potrdile tudi študije z 

Univerze Harvard, kjer so s tehnologijo skeniranja merili možganske 

aktivnosti otrokom, medtem ko so se ti med poslušanjem branja 

vključevali v pogovor. Ugotovili so, da se je možganski del, ki je 

opredeljen za jezikovni razvoj, aktiviral zlasti med pogovornimi obrati 

(Romeo et al., 2018 v Atmore, 2021, str. 80−82). 

 

 

 

Bralna kondicija v praksi 

Poslušalci v starostnem obdobju od prvega do tretjega leta ne 

poslušajo branja na enak način kot starejši otroci. Tudi časovno ne 

zmorejo toliko, ker še nimajo tako razvite bralne kondicije. Čas 

poslušanja se od otroka do otroka razlikuje. Odvisen je predvsem od 

starosti otroka, temperamenta, kognitivne zrelosti, na drugi strani pa 

tudi od pristopa in motivacije tistega, ki mu bere. In tukaj imamo 

vzgojitelji veliko vlogo. Mi smo zgled, saj lahko branje naredimo 

zabavno in zanimivo, otroci pa lahko zlahka začutijo naš entuziazem 

do branja knjig.  

 

Kdaj začeti brati? 

Začeti z branjem ni nikoli prezgodaj in nikoli prepozno. Nekateri starši 

berejo in pojejo otrokom že pred rojstvom. Prvo bralno doživetje naj 

bi otrok začutil v okviru družine. Ko pa otrok prestopi vrata vrtca, se 

možnosti za govorni razvoj zelo povečajo. Vzgojitelji imamo pri 

bralnih aktivnostih zelo veliko in pomembno vlogo. Vzgojiteljica tudi 

preko branja vzpostavi nekakšno nevidno varno vez. Včasih se mi zdi, 

kot da je knjiga nekakšen medij med otrokom in odraslim, ki okrepi 

njun odnos skozi vsebino in literarne junake. Za otroke je poslušanje 

− ob gledanju ilustracij − branje. V moji praksi se je branje vedno zelo 

dobro izkazalo.  
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Prvi pristop 

Vsako leto septembra je uvajanje otrok v vrtec del pedagoškega 

procesa in prav tukaj pride v poštev prva komunikacija z otroki skozi 

razne pesmice, bibarije, prstne igre ipd. Pri svojem delu uporabljam 

bibarije, izštevanke in uspavanke za premostitev težkih in manj težkih 

uvajalnih trenutkov. Pri nemalo katerem otroku se je zgodilo, da je 

ravno to pomagalo, da se je otrok umiril, prisluhnil in zgradil 

zaupanje. Ko se otroci navadijo na novo igralnico in vzgojiteljice, 

pričnejo raziskovati igralnico. V našem vrtcu imajo otroci vedno na 

dosegu rok slikanice, kartonke, leporele ... Zelo hitro posežejo po 

razstavljenih knjigah, ki jih vsebinsko nekajkrat na leto zamenjamo. 

Otroci zelo radi posegajo po razstavljenih knjigah, jih prinesejo in s 

prstom kažejo na določene slike. Takšna gestika zame pomeni, naj 

jim knjigo preberem. Aktivno me poslušajo, z očmi sledijo mojemu 

prstu, ki se premika po slikah in se vključujejo po svojih zmožnostih. 

Če je otroku všeč, kar vidi, se nasmeji, kaže s prstom na sliko in se 

zabava. Zame je to nekaj najbolj pristnega. Na tak način se z otrokom 

zbližava, poglobi se zaupanje, najina čustvena vez pa se okrepi. Kot 

prvi pristop zelo rada uporabljam prstne igre in bibarije. Pri 

interpretaciji prstnih iger in bibarij je pomembno, da smo zbrani in 

prisotni s srcem, ker otroci zelo pozorno poslušajo. Prisotna je igra, 

gibanje in neverbalna komunikacija. Naštela bom nekaj mojih 

najljubših: 

Kje je palček − prstna igrica/pesmica Romane Kranjčan, 

Gosenica je lezla – prstna igra/pesmica Romane Krajnčan, 

Dežek pada – Mira Voglar,  

Panj – ljudska, 

Pika, pika, pikica – neznan avtor. 

Zelo je pomembno, da vzgojitelj pri pripovedovanju vključi in 

pritegne vse otroke k poslušanju in sodelovanju, saj s tem ustvarja 

prijetno vzdušje cele skupine. Pomemben je očesni stik, kretnje z 

rokami, poudarjanje glasu, dotik.  

 
Slika 1: Besedilo prstne igre Gosenica je lezla − Romana Krajnčan 

Vir: Lasten 
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Slika 2: Besedilo Panj − ljudska 

Vir: Lasten 

Kaj brati? 

Tako kot otrok raste, tako z njim raste tudi radovednost in otrok 

posega po vse zahtevnejših knjigah.  

Za najmlajše pridejo v poštev knjige, ki proizvajajo zvok, otipne 

knjige, nepremočljive knjige za v banjo, takšne, ki niso nevarne za v 

usta, kontrastne knjige, kartonke, slikanice z ilustracijami in malo 

besedila, stripi, slikopisi. Kasneje pa enostavne − linearne zgodbe z 

veliko ilustracijami, ki pa na začetku ne smejo biti predolge. Kasneje 

preidemo na daljše vsebine, ki so odvisne od njihovega interesa in 

bralne koncentracije. Na tak način lahko starši ali vzgojitelj krepijo 

otrokovo bralno kondicijo. Vsebine izbiramo glede na to, kaj otroci že 

poznajo, kaj jih zanima, tematiko iz njihovega vsakdana. Knjige 

otrokom ne damo samo v roko, ampak otroke uvedemo v knjigo, in 

sicer jo pokažemo, povemo naslov, navedemo avtorja ter avtorja 

ilustracij. Spregovorimo nekaj ključnih besed o protagonistu ali o 

vsebini. Ponudimo kakšno vprašanje kot  npr.: »Ali veste, kaj se je 

zgodilo v gozdu tam pa tam …? Vas zanima, kako …? Ste že slišali za 

…?« ipd., da povečamo motivacijo za poslušanje. 

 

Knjiga je obrnjena tako, da jo vsi lahko vidijo. Med samim branjem 

sem pozorna na svojo artikulacijo, hitrost branja/pripovedovanja, 

barvo glasu, poudarke, glasnost, mimiko in geste ter seveda očesni 

kontakt. Ves čas opazujem odziv otrok. Po potrebi se vmes tudi na 

kratko ustavim. Nato ponovim ključne dele zgodbe in zgodbo 

ponovno preberem. Otroci imajo zelo radi ponovitve. V ponovitvah 

se počutijo varne, saj poznajo razplet zgodbe. Na koncu se o 

prebranem pogovarjamo. Tematiko zatem prenesemo na vsa 

področja dejavnosti.  
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Knjigo približamo na prijazen, nevsiljiv in atraktiven način, tako se 

bodo otroci veselili naslednjih bralnih trenutkov. 

 

Jutranji pozdrav 

Ko se otroci navadijo na vrtec, uvedemo tako imenovani jutranji 

pozdrav. V jutranjem pozdravu v začetku šolskega leta pridejo v 

poštev bibarije, izštevanke in prstne igre in igre s telesom, kjer je 

poleg slušnega še tipni trenutek. Takšno branje vpliva tudi na njihovo 

čustveno doživljanje. Nato preidemo na kartonke, leporele, zvočne 

knjige in igralne knjige, ki so kontrastnih barv z malo teksta. Dolžino 

branja počasi podaljšujemo, vedno pa jo prilagodimo koncentraciji 

otrok. Malce daljši čas je potreben za slikopis. Ko ga berem, je slikopis 

zmeraj usmerjen tako, da ga vsi otroci lahko vidijo. S prstom se 

pomikam po besedilu. Prvič vedno preberem v celoti – tudi sličice. Pri 

drugem branju se zopet s prstom pomikam po besedilu, nato se 

ustavim na sličici v slikopisu in počakam, da jo preberejo otroci. 

Spodbujam in počakam jih tako dolgo, da lahko vsi odgovorijo. Na tak 

način razvijajo koncentracijo, zmožnost poslušanja in širijo svoje 

besedišče. Nato se lotimo slikanic. Tudi slikanico najprej preberem v 

celoti. Ob ponovitvah pa otroke vključim in sodelujejo. Obračajo liste, 

odgovarjajo na vprašanja, opazujejo ilustracije, sprašujejo. Na tak 

način branje postane pogovor. 

 

Kamišibaj je tudi ena izmed oblik pripovedovanja, ki je za otroke zelo 

privlačna.  

 
Slika 3: Poslušanje zgodbice s kamišibajem 

Vir: Lasten 

 

Najpogostejše vsebine so iz njihovega že poznanega sveta npr. o 

živalih, ki jih poznajo (muca, pes, domače živali na kmetiji …), o vozilih 

(avtomobili, avtobus, vlak, traktor, tovornjak …), o mami, očetu, o 

opravilih, ki jih sami opravljajo (kahlici, umivanju, igranju …) in ostalih 

tematikah (narava, dopust, prazniki ...). Kot vzgojiteljica izbiram med 

knjigami, ki otroke vsebinsko nagovarjajo. Sama izbiram kakovostne 

knjige, ki imajo spoznavno, etično in estetsko vrednost. Seznam 

kakovostnih literarnih del najdete na spletu: 

https://www.bralnaznacka.si, https://www.mklj.si/zlata-hruška. 
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Izbiram med priznanimi, nagrajenimi in sodobnimi deli, izbiram meni 

ljube knjige. Menim, da je to zelo pomembno. Gradivo si v večini 

izposojam v mestni knjižnici, v naši vrtčevski knjižnici, ki je zelo 

bogato založena, ter v svoji domači knjižnici, ki se iz leta v leto bogati. 

Nekaj gradiva pa najdem tudi na spletu. Vrtčevsko knjižnico pa skupaj 

z otroki tudi večkrat na leto obiščemo.  

 

Dejavnosti po branju 

Zelo pomembne so dejavnosti po branju. Po branju lahko literarno 

tematiko razširimo na različna področja dejavnosti. Prebrala sem jim 

pravljico z naslovom Lekarna, ki je tudi moje avtorsko delo. Zgodbica 

je otroke zelo navdušila. Besedilo se ponavlja in zato so lažje sledili 

ter razumeli. Na koncu sem zgodbo pripovedovala s pomočjo 

rekvizitov: plišastih živali in pripomočkov. Ko sem končala, sem jih 

nagovorila, da bi sami pripovedovali. Opazovala sem jih in poslušala; 

zelo so me presenetili, saj so se po svoje vživljali v vloge.  

 
Slika 4: Slikanica Lekarna – Jelka Namestnik Brbre 

Vir: Lasten  

 

Najbolj mi je bilo všeč, ko so sami posegli po ponujenem materialu in 

uprizorili svoje vsebine. Najlepše se jim posrečijo, ko jih »nihče ne 

gleda«. Otroci so uprizorili lastno lekarno, igra se je kasneje 

nadgradila v vlogo zdravnikov in pacientov. Otroci so se igrali v 
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igralnici, na terasi, v gozdu z naravnim materialom. Po branju so 

narisali risbico, zapeli smo pesmico in zaplesali. Obiskali smo lekarno, 

farmacevtke so jim jo predstavile. Nato smo naredili lekarno iz 

kartonov od zdravil, ki so jih otroci prinesli od doma.  

 

ZAKLJUČEK 

Časa za branje otrokom naj nam nikoli ne bo žal. Sama se močno 

zavedam, kako pomembno je branje otrokom in kako pomembno je 

z branjem začeti čim bolj zgodaj, kot je to mogoče. Veliko otrok se z 

brano knjigo sreča bodisi prepozno bodisi preredko. Kako beremo, je 

ravno tako pomembno, kot kako pogosto beremo. Otrokom nikakor 

ne smemo bralnega dogodka priskutiti, ampak jim ga moramo  

predstaviti na način, da se ga bodo v bodoče veselili. Ne smemo pa 

pozabiti na vsebine, ki pa ne smejo biti prezahtevne za uho otroka. 

Sama sem že od nekdaj velika ljubiteljica knjig, predvsem slikanic in 

zgodbic za otroke. Tudi te nas v vsakem trenutku obogatijo z 

marsikatero modrostjo. Branje knjig lahko deluje tudi terapevtsko, 

povečuje koncentracijo, fokus, bogati naš besedni zaklad, razvija 

domišljijo, nam ponuja zabavo, sprostitev ter bogati našo domišljijo 

in poglablja empatijo. Viktor Hugo je zapisal:  

»Naučiti se brati pomeni prižgati ogenj; vsak zlog, ki je izgovorjen, je 

iskra.«  
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Pomagati otroku, da naredi sam 
MAJA PAVELA, uni. dipl. ped., vzgojiteljica  

Vrtec Šentvid, Ljubljana 

 

Povzetek: Prispevek opisuje združevanje Kurikuluma za vrtce z 

elementi montessori pedagogike. Predstavlja pomen spodbudnega 

okolja za otroka, v katerem ta lahko razvija in izpopolnjuje gibe, ki ga 

vodijo k samostojnosti. Samostojnost zahteva neštetokrat 

ponovljene gibe, ki so prav zaradi vaje izpopolnjeni do te mere, da je 

otrok pri dejavnosti uspešen. Otroci večkrat osredotočeno in vztrajno 

ponavljajo eno in isto dejanje. Takrat izpopolnjujejo gibe, ki jih 

potrebujejo za delovanje na poti k samostojnosti. Prispevek opisuje 

nekaj praktičnih dejavnosti, ki jih otroci v vrtcu radi izvajajo in pri 

katerih dolgo vztrajajo. Te dejavnosti so vezane predvsem na vodo. 

 

Ključne besede: samostojnost, pripravljeno okolje, aktivno delovanje 

 

Abstract: The paper describes the combination of the kindergarten 

curriculum with elements of Montessori pedagogy. It represents the 

importance of a stimulating environment for the child in which he 

can develop and perfect the movements that lead him to 

independence. Independence requires countless repeated 

movements, which are perfected to the extent that the child is 

successful in the activity precisely because of the exercise. Children 

repeatedly repeat the same act in a focused and persistent manner. 

Then they perfect the movements they need to function on the path 

to independence. The article describes some practical activities that 

children in kindergarten like to do and that they insist on for a long 

time. These activities are mainly related to water. 

 

Key words: independence, prepared environment, active work 
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UVOD 

Otroci si želijo biti samostojni. Faza »Sam/a bom!« je včasih težavna, 

ker bi otroci vse sami, ne glede na to, ali zmorejo ali ne. Po vrhu vsega 

pa odrasli hitreje opravimo. Najtežje je v trenutkih, ko se odraslim 

mudi. V vrtcu imamo časa na pretek oziroma ga moramo zagotavljati, 

da lahko otroka podpiramo pri razvijanju samostojnosti. Prispevek 

opisuje pomen gibanja in lastne aktivnosti pri doseganju 

samostojnosti. Za to pa otrok potrebuje spodbudno, pripravljeno 

okolje. V takem okolju bo otrok lahko svobodno izbiral dejavnosti, 

zaradi motivacije in lastne aktivnosti pa bo dejavnost usvojil hitreje.  

 

Pomen lastne aktivnosti v predšolskem obdobju  

Kurikulum opisuje potrebo po gibanju kot primarno otrokovo 

potrebo. Gibanje telesa vpliva na zaznavo okolice, prostora, časa in 

samega sebe (Kurikulum, 2014, str. 25). Rajović (2016, str. 16) piše o 

pomembni vlogi gibanja, saj telesna neaktivnost in pomanjkanje 

grafomotoričnih aktivnosti tako kot prekomerno gledanje 

televizijskih ekranov in igranje računalniških igric poškodujeta in 

zmanjšujeta razvoj otrokovih bioloških potencialov. Še posebej 

izpostavi pomembno vlogo gibanja v obdobju do sedmega leta, ker 

se v tem času najhitreje vzpostavljajo nevronske povezave. Tudi 

Montessorijeva poudarja povezanost gibanja in uma. Človek se ne 

rodi s koordiniranim gibanjem, temveč se mora živčnih povezav za 

vse gibe šele naučiti, preko aktivnosti izgraditi in izpopolniti pod 

vodstvom svojega uma. Njegovo gibanje omogočajo izkušnje, 

udejstvovanje in vaja (Montessori, 2011). Montessorijeva svari pred 

oviranim razvojem, v kolikor človek med samoizgradnjo zapostavlja 

organe gibanja (Montessori, 2009, str. 91–92). 

 

Spodbudno učno okolje 

Kurikulum za vrtce opredeljuje prostor kot pomemben element 

kurikula, pri čemer morata organizacija prostora in časa zagotavljati 

zdravo, varno in prijetno okolje, zasebnost in intimnost ter 

fleksibilnost in stimulativnost. Prostor mora zagotavljati možnost 

izbire (Kurikulum, 2014, str. 23).  Načelo aktivnega učenja predvideva 

stalno skrb za sprotno zagotavljanje tako udobnega kot za učenje 

spodbudnega okolja (ibid., str. 16). Kroflič (2016) govori o okolju kot 

tretjem vzgojitelju. Omenja mnogoterost učnih okolij v vrtcu (fizični, 

socialni, simbolni, domišljijski). V prispevku se osredotočam na fizični 

prostor, ki naj bo spodbudno okolje, kar pomeni, da upošteva 

radovednost otroka, možnosti preverjanja svojih idej in ustvarjanje 

novih rešitev, možnosti ustvarjanja različnih socialnih stikov in hkrati 

umika.  

 

V vrtcu oblikujemo okolje otrok vzgojitelji. Z oblikovanjem varnega, 

spodbudnega okolja, ki podpira otrokovo delovanje v območju 

njegovega bližnjega razvoja, bodo otroci notranje motivirani in bo 

njihova stopnja aktivnosti visoka (Čižman, 2020, str. 36). Za 

Montessori pedagogiko je značilno, da v njej osrednjo vlogo igra 

okolje. Vzgojitelj, učitelj je prisoten, a je središče delovanja otrok, ki 
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se sam uči, sam svobodno izbira dejavnosti in se svobodno giblje. 

Zato je treba okolje prilagoditi otroku. Poudarja pomembnost 

otrokovi velikosti primerne opreme, svetlih, čistih prostorov, na 

pogled lepih materialov, ki so na voljo otrokom in sledijo njihovemu 

razvoju (Montessori, 2009, str. 110). 

 

Kurikulum za vrtce in elementi montessori pedagogike 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument in tako osnova pri mojem 

delu. Poleg tega se opiram in preizkušam tudi spoznanja različnih 

pedagoških praks. Na področju razvoja samostojnosti otroka mi je še 

posebej blizu Montessori pedagogika, kjer je gibanje oziroma lastna 

aktivnost eden od glavnih dejavnikov preko katerega se otrok (na)uči. 

Tudi Kroflič (2010, str. 22) v različnih vzgojnih konceptih na področju 

predšolske vzgoje kljub različnim idejnim izhodiščem, ki mnogokrat 

niso usklajena z načeli našega kurikula za vrtce, prepozna možnost 

zagotavljanja boljših pogojev za razvoj otrokovih osebnostnih 

potencialov ter omogočanja realizacije nekaterih ključnih otrokovih 

pravic in sodobnejših metodičnih prijemov  npr. spodbudnega 

vzgojnega okolja idr. (Kroflič idr., 2010, str. 22). Čeprav morda na prvi 

pogled nezdružljivo, bom v  nadaljevanju navedla nekaj stičišč 

Kurikuluma za vrtce in Montessori pedagogike.  

 

Kurikulum za vrtce (2014, str. 19) izpostavlja pomen t. i. kritičnih 

obdobij v otrokovem  razvoju, katerih lastnost je, da so najbolj 

primerna, da se v tem času otrok nekaj nauči, pridobi določeno 

spretnost na najbolj učinkovit način. V Montessori pedagogiki 

uporabljajo izraz občutljiva obdobja, za katera je značilno, da so 

prehodne narave in namenjena pridobitvi neke značilnosti. Ko je le-

ta v popolnosti razvita, občutljivost zanjo izgine (Montessori, 2009, 

str. 37). Pri svojem delu sem zelo pozorna na ta obdobja, ki jih 

prepoznam po otrokovem ravnanju, zanimanju, predvsem na podlagi 

opazovanja otroka. Kurikulum (2014, str. 19) poudarja, da učenje 

predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in 

pridobivanju konkretnih izkušenj. Montessori pedagogika prav tako 

izhaja iz konkretnega na vseh področjih dejavnosti, kajti šele 

materiali, torej konkretni predmeti, v otroku prebudijo veliko 

pozornost, kar se ne bi zgodilo, če bi učitelj/vzgojitelj poučeval samo 

z besedami (Montessori, 2009, str. 137). V praksi to upoštevam tako, 

da npr. otroku, ki ga zanimajo številke, pripravim dejavnost z 

majhnimi predmeti, ki jih prireja k ustreznim številom. Otrok tako 

dobi konkretno predstavo, koliko je ena, koliko je dve ... Otrok dobi 

konkretno izkušnjo, da je ena malo, tri več in deset veliko. Pri 

rokovanju z majhnimi predmeti otrok razvija tudi fino motoriko.  

 

V Kurikulumu (2014) je opisana definicija otroške igre kot dejavnosti, 

ki se izvaja zaradi nje same, spremeni odnos do realnosti in je 

notranje motivirana, svobodna in odprta ter za otroka prijetna. Če 

otroka dobro opazujemo, hitro ugotovimo, kaj ga zanima in mu na 

tem področju pripravimo dejavnost, ki ga bo podpirala v razvoju. Naj 

opišem primer na področju jezika. Ko opazim, da otroka zanimajo 
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črke, mu ponudim peščene črke – črke s hrapavo površino na gladki 

podlagi, preko katerih lahko podrsa s prsti in jo poimenujem. Na tak 

način bo otrok preko gibanja roke usvojil črko in glas. Za otroka bo to 

vse igra, ker bo notranje motiviran, svoboden, saj mu bo dejavnost, 

ki je odprta in hkrati za otroka prijetna, na razpolago, da si jo 

samoiniciativno izbere, kadarkoli želi. Na tak način bo črko znal 

poimenovati, hkrati pa bo usvajal še zapis.  

 

Kurikulum za področje gibanja mora biti prilagojen različnim 

potrebam, interesom in sposobnostim otrok, tako da optimalno 

prispeva k njihovemu razvoju in zdravju (Kurikulum, 2014). 

Dejavnosti, ki jih opisujem, v praksi pripravljam na podlagi 

opazovanja otrok in tako poskrbim, da jih podpirajo v njihovem 

razvoju, hkrati pa otrok deluje povsem samostojno. Na ta način se 

krepi tudi njegova samopodoba. 

 

Dejavnosti z vodo, ki otroka podpirajo v razvoju samostojnosti 

Opisala bom še več dejavnosti, preko katerih se otroci urijo v različnih 

spretnostih, predvsem pa razvijajo samostojnost, koncentracijo, 

koordinacijo gibov, fino motoriko, ravnotežje, koordinacijo oči–roka 

ipd. Tovrstne dejavnosti pogosto izbirajo. Če bi opazila, da ne 

posegajo po njih, bi jih spremenila, dopolnila ali zamenjala. 

 

V nadaljevanju prispevka se bom osredotočila na dejavnosti z vodo, 

ki upoštevajo vse zgoraj naštete elemente, predvsem pa vključujejo 

gibanje ter aktivno vlogo in samostojnost otroka. Na dejavnosti z 

vodo sem se osredotočila, ker otroke zelo pritegnejo in pri njih 

praviloma dolgo vztrajajo. Pa tudi zato, ker so, po mojih izkušnjah, 

dejavnosti z vodo, razen v poletnem času, otrokom redkeje 

ponujene.  

Vsaka dejavnost je pripravljena na svojem pladnju z vsemi 

potrebnimi pripomočki, ki ga otrok samo vzame s police in lahko 

prične z dejavnostjo.  

 

Na pladnju sta dva vrča. Otrok preliva vodo iz enega v drugega. Pri 

tem se trudi, da ne polije.  

 

Na novem pladnju sta dva vrča z ozkim grlom in lij. Otrok vodo iz 

enega vrča preliva v drugega skozi lij. Pri tem mora biti zelo pozoren, 

da pravilno toči vodo v lij, če ne želi politi. 

 

Na enem od pladnjev sta dve skledi in spužvasta goba (Slika 1). Otrok 

vodo prenaša iz prve posode s pomočjo gobe, ki vpije vodo, in jo 

ožame v drugo posodo. 
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Slika 1: Prenos vode z gobo 

Vir: Lasten 

Na novem pladnju sta dve posodici in velika pipeta (Slika 2). Otrok s 

pipeto preliva vodo iz ene posodice v drugo. 

 

 
Slika 2: Prelivanje vode z veliko pipeto 

Vir: Lasten 

 

Na pladnju so manjša posodica, daljši duplo gradnik in manjša 

kapalka (Slika 3). Otrok s kapalko prestavlja vodo in jo po kapljicah 

kapa v luknjice v gradniku.  

 
Slika 3: Uporaba kapalke 

Vir: Lasten 

 

Na policah imajo otroci na voljo pladenj z dvema skledama in manjšo 

zajemalko (Slika 4). Dejavnost je namenjena prelivanju vode z 

zajemalko iz ene sklede v drugo in nazaj. Ta spretnost jim pride prav, 

ko si sami natakajo čaj, juho ipd. 
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Slika 4: Prelivanje vode z zajemalko 

Vir: Lasten 

 

Na novem pladnju sta posoda in spiralna metlica (Slika 5). Otrok v 

posodo nakapa eno kapljico mila in malo vode. Nato s spiralno 

metlico meša, da nastane pena. Če je otrok pripravil pravo razmerje 

vode in mila, lahko piha mehurčke.  

 
Slika 5: Pihanje mehurčkov 

Vir: Lasten 

 

Na vsakem pladnju je še krpica, s katero otrok pobriše morebitno 

polito tekočino. Vsem opisanim dejavnostim je skupno tudi to, da 

otroci posode sami napolnijo z vodo, kar pomeni, da se s posodicami, 

napolnjenimi z vodo, gibajo po prostoru. Da otrok vode ne polije, od 

njega zahteva določeno mero spretnosti. Pri tem preko gibalne 

izkušnje raziskuje, koliko vode lahko natoči, kako hitro sme hoditi, da 

ne bo polival, kako se izogibati oviram na poti … 

 

Vsaj na začetku, ko vpeljujemo novo dejavnost z vodo, je za otroka 

lažje, da ima označeno s črtico, do kje naj natoči vodo. Otrok je pri 

tovrstnih dejavnostih povsem samostojen. Od izbire dejavnosti do 

priprave vsega potrebnega (v opisanih primerih natočiti vodo) za 
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izvajanje dejavnosti. V dejavnost je gibalno vpet. Pri neuspehu si zna 

pomagati sam. Ve, kje so krpe za tla, če se mu voda polije po tleh, na 

pladnju pa ima že pripravljeno krpico za mizo in/ali pladenj. Otrok naj 

ima na voljo, kolikor časa želi in zdrži, da lahko ponavlja gibe po mili 

volji. Po končani dejavnosti vse sam pospravi, ker točno ve, kam in 

kako. Da otrok lahko vse to izpelje, mora biti okolje ustrezno 

pripravljeno. Vsaka stvar mora imeti svoje mesto. Na pladnjih mora 

biti pripravljeno vse, kar otrok potrebuje. Nič več in nič manj. Ni 

mišljeno, da so vsi pladnji hkrati na voljo otrokom. Pladnje na policah 

menjamo, glede na zanimanje otrok. V začetku se bo dogajalo, da 

bodo otroci polivali. Takrat je zelo pomembno, da smo mi sami 

umirjeni in zaupamo otrokom, da bodo zmogli. Če se ne spomnijo 

sami, jih mi usmerimo, da naj pobrišejo, kar se je polilo. Predvsem pa 

se moramo zavedati, da vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Sicer 

pa je dejavnost, ki vključuje vodo in je pri otrocih zelo priljubljena, 

tudi skrb za igralnico. Otrok zmoči krpo, jo močno ožame in pobriše 

mizo, stol ali drugo pohištvo oziroma igrače. Otroci namreč zelo radi 

opazujejo odrasle pri opravljanju različnih opravil, še raje pa naredijo 

sami. 

 

ZAKLJUČEK 

Otroku s skrbno pripravljenim okoljem resnično pomagamo, da 

zmore sam, kajti v takem okolju lahko otrok svobodno izbira 

dejavnosti, dejavnost lahko izpelje od začetka do konca (od priprave 

do pospravljanja), je aktivno vključen, predvsem pa je samostojen. In 

če otroka dobro opazujemo in sledimo njegovim kritičnim obdobjem, 

bodo pripravljene dejavnosti otroka zanimale in zaposlovale dan za 

dnem ter ga podpirale v njegovem razvoju.  
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Povzetek: Vzgojiteljeva fleksibilnost je lastnost, ki zelo pomembno 

vpliva na delo v skupini otrok. Pri načrtovanju aktivnosti mora 

vzgojitelj upoštevati interes in pobude otrok, četudi le-te včasih ne 

sledijo njegovi začrtani dejavnosti. Smiselnost njene izvedbe je ravno 

v tem, da otroci ob spoznavanju novega doživljajo ugodje in veselje, 

zato je še kako na mestu, da naj bodo otroci tisti, ki pokažejo njihovo 

želeno smer. V prispevku predstavljam primer dobre prakse v skupini 

3–4-letnih otrok, kjer so otroci iz naključno izbrane zgodbe 

(vsakodnevno sistematično branje) s svojimi idejami in interesi to 

dejavnost razširili v projektno delo oddelka, ki je zajemal preplet 

večih področij dejavnosti, vse od dramatizacije do simbolne igre z 

vključevanjem aktivnosti za spodbujanje bralne pismenosti. Moja 

vloga je bila to opaziti, spodbujati, nadgrajevati, ponuditi bogata 

didaktična sredstva ter spremljati pobude in občutja otrok. 

 

Ključne besede: fleksibilnost, interes, dramatizacija, simbolna igra, 

bralna pismenost 

 

Abstract: Kindergarten teachers’ flexibility is a quality that has a very 

significant impact while working with a group of children. When 

planning activities, the teacher must consider the interests and 

initiatives of children, even if they sometimes do not follow his 

planned activities. The meaning of its implementation is precisely 

that children experience comfort and joy when learning something 

new, so it is very appropriate that children should be the ones to 

show their desired direction. In this paper I would like to present an 

example of good practice in a group of 3-4 year old children, where 

children from a randomly selected story (daily systematic reading) 

with their ideas and interests expanded this activity into project work 

of the department, where several areas of activities were 

intertwined; from dramatization to symbolic play by including 

activities to promote reading literacy. My role was to observe, 

encourage, upgrade, offer rich teaching aids and monitor children’s 

initiatives and feelings. 

Key words: flexibility, interest, dramatization, symbolic play, reading 

literacy 
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UVOD 

Eden izmed razlogov, zakaj imam tako rada svoj poklic vzgojiteljice, 

je ta, da imamo kot strokovni delavci pri načrtovanju dejavnosti 

znotraj oddelka vso moč fleksibilnosti. Če zmoremo prisluhniti 

otrokom, njihovim trenutnim interesom in željam ter nenazadnje 

pobudam, potem je vsestranski uspeh zagotovljen. Otroci so tisti, ki 

so najbolj pomembni v procesu vzgoje in izobraževanja in še kako 

nujno je, da so slišani, opaženi in upoštevani. Izhajanje iz otrokovih 

potreb in interesov ima po mojem mnenju zelo močno vlogo pri sami 

izbiri in načrtovanju aktivnosti. Vzgojitelj mora biti zmožen in 

pripravljen spremeniti oziroma prilagoditi celotno pripravo s cilji, v 

kolikor ga otroci vodijo v drugačno smer, saj bodo edino na takšen 

način lahko uresničili največ zastavljenih ciljev. V letošnjem šolskem 

letu sem lahko spremljala izvedbo teme, kjer so pravzaprav otroci iz 

neke prebrane zgodbe preko igre podali idejo in pobudo, da 

izvedemo še dramatizacijo zgodbe. Ta nas je v nadaljevanju popeljala 

še do spoznavanja slaščičarne in razširjene simbolne igre s 

poudarkom predopismenjevanja, čeprav nič od tega ni bilo začrtano 

v mesečnem sklopu. V projektnem delu so se prepletala vsa področja 

dejavnosti in ob mesečni evalvaciji sem zapisala, da je bila to 

mesečna tema, ki je v celoti izhajala iz interesa in pobud otrok, jaz pa 

sem jih posredno vodila, omogočila vse vidike ustvarjalnosti pri 

projektnem vzgojnem delu in vseskozi omogočala spodbudno učno 

okolje. 

 

Fleksibilnost vzgojitelja pri upoštevanju interesa otrok 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je pod načeli uresničevanja ciljev 

zapisano načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti 

verbalizacije in drugih načinov izražanja. Ta med drugim zajema 

vsesplošno omogočanje in spodbujanje otrok k verbalizaciji in drugim 

načinom izražanja, pri čemer je pomembno upoštevanje  njihovih 

individualnih  potreb in interesov ter stalno skrb za sprotno 

zagotavljanje spodbudnega učnega okolja, ki omogoča izhajanje iz 

vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja ter 

otrokovih samoiniciativnih pobud. V predšolski dobi cilji procesa 

učenja niso pravilni in nepravilni odgovori, temveč spodbujanje 

otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja. Otroci 

bi zato morali imeti možnost vplivanja in soudeležbe  v vzgojnem 

procesu. Vrbovšek v Rezar (2016) zapiše, da otrok potrebuje 

vzgojiteljico zato, da mu omogoči aktivne izkušnje učenja, ki 

pomenijo večjo možnost njegovega razvoja. 

 

Otroci morajo imeti možnost izražanja svojih zamisli, potrebno jim je 

prisluhniti in jih tudi slišati. Še pomembnejše pa je, da otroci 

razumejo, kaj in zakaj nekaj počnejo, saj bodo na ta način aktivno 

vključeni v proces (Doler in Rovšnik Kovač, 2014 v Rezar, 2016). 

Vzgojiteljeva fleksibilnost pri upoštevanju interesa otrok lahko 

nedvomno močno pripomore k bolj smiselnim dejavnostim, ki jih 

otroci ozavestijo in ponotranjijo, hkrati pa prispevajo k uresničevanju 
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zastavljenih ciljev. Med drugim poskrbimo za njihov razvoj 

samostojnosti, ustvarjalnosti in odgovornosti. 

 

Vidiki ustvarjalnosti pri projektnem vzgojnem delu 

Glogolčeva v Zver (2011) navaja, da je projektno vzgojno delo 

strukturirano po etapah. Vidike ustvarjalnosti analizira po naslednjih 

etapah: 

– Pobuda – neodvisno od izvira pobude (načrtovani projekt, 

situacijski projekt, načrt iz pobud otrok) je potrebno z iskanjem 

različnih možnosti uresničitev priti do odločitve za najboljšo. V tej 

etapi je ustvarjalnost vzgojitelja izražena v njegovem odzivanju, 

saj je lahko marsikatera pobuda otrok dragocen prispevek k 

uspešnemu začetku in razvoju projekta. Komunikacija med otroki 

in vzgojiteljem je nujna, ker neguje spoštovanje osebnosti 

vsakega otroka in vzgojitelja in na ta način oblikuje toplo in 

ustvarjalno ozračje. 

– Idejni osnutek/skiciranje – v tej etapi je samostojnost otrok 

nujna. Če je vzgojitelj v tej etapi neposredni vodja, vzame 

otrokom vse možnosti za samostojnost. Vzgojitelj s posrednim 

vodenjem vpliva na medsebojno sodelovanje otrok, umirja ritem, 

kjer imajo otroci dovolj miru in časa za razmišljanje in s tem 

vzpodbuja otroke k iskanju različnih rešitev. 

– Načrtovanje – je etapa projekta, v kateri lahko dosežemo, da je 

za otroka življenje v vrtcu privlačno, da prihaja v vrtec za to, ker 

si to želi in ne za to, ker mora. Ko otroci z vzgojiteljem načrtujejo 

potek dejavnosti, vedo, kaj bodo počeli in zakaj bodo v vrtec 

prišli. Navajajo se, da lahko sami vplivajo na način svojega 

življenja in na odgovornost za svoje ravnanje. V tej etapi se 

opredelijo aktivnosti otrok. Odločajo se, kaj, kako in s kom bodo 

delali. Socialno-emocionalne vezi med otroki in med otroki in 

vzgojiteljem se poglobijo. Prav tako spoznavajo okolje, saj 

ugotovijo, da potrebujejo pomoč starejših otrok, staršev in drugih 

odraslih, ki živijo v njihovem okolju. 

– Izvedba – ta etapa je časovno najobsežnejša. Vsaj otrok je polno 

samoaktiven, išče svoja močna področja, v dejavnost vlaga napor 

in se trudi, da nalogo opravi. Tkejo se socialne in čustvene vezi 

med otroki in odraslimi. Sočasno se tudi odrasli učijo od otrok. 

Razpršena komunikacija postavlja otroka v aktivno vlogo 

soustvarjanja življenja v vrtcu. Med usklajevanjem in 

usmerjanjem v izvedbeni etapi vzgojitelj daje otrokom povratne 

informacije o njihovem delu. Otroci dobijo pozitivno podkrepitev 

in orientacijo za delo. Spoznajo, da je življenje polno problemov 

in konfliktov, ki se jih naučijo razreševati sami. 

– Sklepna etapa – po Freyu v Zver (2011) so možni trije tipi 

sklepnega dela projekta: zavesten konec projekta (izraža se v 

obliki končnega dosežka), povratek k pobudi (primerjava 

dosežkov v zadnji etapi z začetno iniciativo) in svobodni iztek 

projekta (aktivnost projektne skupine se nadaljuje v drugih 

aktivnostih). 
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V projektni temi se prepletajo vsa področja dejavnosti. Kurikulum za 

vrtce (1999) razvršča dejavnosti v šest področij: umetnost, gibanje, 

jezik, matematika, narava in družba. Zapisana področja predstavljajo 

okvir, na ravni izvedbenega kurikuluma pa vzgojitelji predlagane 

vsebine in dejavnosti na različne načine povezujejo in nadgrajujejo. 

Omenja, da je preplet različnih dejavnosti nujen. 

 

Dramatizacija v predšolskem obdobju 

V vrtcu mora biti dovolj časa za pogovor, opisovanje, dramatizacijo in 

igro vlog. Kurikulum za vrtce (1999) navaja, da je za otrokov čustveni, 

socialni in spoznavni razvoj bistveno, da razvije jezikovno zmožnost, 

kar pa ne pomeni le otrokove zmožnosti sporazumevati se z okoljem, 

temveč tudi stopanja v interakcijo z igro, umetnostjo, mislijo. Tako se 

otroci v tem obdobju učijo sporočajo svoje izkušnje, čustva in vedenja 

na različne načine. Gledališke igre so otrokova doživljanja in 

poustvarjanja predvsem pravljic in dramskih del (Kovač, 2010). 

Osnova za scenarij so umetnostna besedila, otroci pa pri 

poustvarjanju na svoj način interpretirajo vloge knjižnih oseb. Ločimo 

dramske in lutkovne igre. Pri dramatizaciji se otroci preoblečejo v 

kostume, pripravljajo rekvizite in maskirajo v vloge, pri gledaliških 

igrah pa pripravljajo sceno in prostor za gledalce. Za dramske igre so 

zlasti primerne zgodbe, ki jih je otrok že večkrat slišal doma in v vrtcu 

(Grgič in Saksida v Kovač, 2010). Otrok dogajanje na odru doživlja kot 

igro, ki je bistvena za otrokovo vstopanje v svet gledališke umetnosti, 

doživljajska plat pa je v gledališkem dogodku ena izmed 

pomembnejših prvin (Medved Udovič v Kovač, 2010). 

 

Vzgojitelji so osebe, ki otrokom berejo in pripovedujejo starosti 

primerne pravljice in zgodbice in jim tako omogočajo stik s knjižnim 

jezikom (Kurikulum v Kovač, 2010). Vloga vzgojitelja pri načrtovanju 

gledališko dramske igre je: 

˗ budno opazovanje otroka pri odzivanju na srečanja z umetnostjo, 

˗ oblikovanje nadaljnjih izkušenj otroka, 

˗ zavedanje svojih pričakovanj, 

˗ upoštevanje razvojnih značilnosti otrok, 

˗ oblikovanje spodbudnega gledališkega okolja, 

˗ ustvarjanje pozitivne klime in medsebojnega zaupanja, 

˗ prepoznavanje otrokovih specifičnih potencialov, 

˗ omogočanje spontanega izražanja (Kurikulum v Kovač, 2010). 

 

Marta Kovač (2010) v svojem diplomskem delu navaja delitev 

dramske aktivnosti po posameznih delih, saj po njenem mnenju 

gledališka predstava zahteva določene priprave, ki trajajo dlje. Prvi 

del označi kot pripravljalnega (vaje sproščanja, gibalnega in 

glasovnega izražanja ter improvizacija), v drugem delu sledi izbira in 

učenje teksta. improvizacija prizorov in zbiranje najzanimivejših 

predlogov, v tretjem delu pa sledi izpopolnjevanje in predstavitev 

dela. Nadaljuje, da moramo pred samim gledališkim delom otrokom 

dati možnost, da spoznajo svoje izrazne možnosti. To jim pomaga 
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premagati strah in občutek negotovosti. V tem delu izvajamo vaje za 

sproščanje, gibalno izražanje in improvizacijo. Aktivnosti teh vaj so 

zasnovane tako, da otroci pri izvajanju v celoto povežejo znanja 

različnih področij, kot so jezik, književna umetnost in telesna vzgoja. 

V drugem delu aktivnosti se poslužujemo z igrami vlog in igro spomin, 

izberemo pa že tudi tekst, določimo osebe (upoštevamo svobodo 

izbire vlog, vendar nujno otroke usmerjamo glede na njihove 

sposobnosti in zmožnosti), ponavljamo in obnavljamo tekst. V 

tretjem delu poskrbimo za scenografijo, kostume, ličenje in posebne 

efekte. Pomembno je, da so izbrane aktivnosti otrokom v veselje, saj 

preko njih vstopajo v svet gledališke umetnosti, v kateri se prepleta 

veliko različnih področij, s tem pa dodamo veliko vrednost 

dramskemu izražanju.  

 

Razvoj pismenosti v kontekstu simbolne igre 

Pri književni vzgoji vključujemo simbolne igre in igre s pravili. 

Simbolne igre v strokovni literaturi Grgič in Saksida v Kovač (2010) 

opredelita tudi kot: domišljijske igre, igre vlog, dramske igre ali 

sociodrame, ki tvorijo obsežno skupino iger, ki jih tudi vključujemo v 

književno vzgojo. Številne oblike iger vlog potekajo spontano in ob 

lastni samoiniciativi v igralnih kotičkih kot naravna igra vlog 

predšolskih otrok. Na izbiro teme in oblikovanje scenarija vplivajo in 

otroke spodbujajo vrstniki, igralni pripomočki v igralnih kotičkih, kot 

so kotički za dramske igre, knjižni in lokacijski kotički, npr. dom- 

družina, frizerski salon, šola, itd. Za igre vlog potrebujmo igralne 

pripomočke, rekvizite in igralnim okoliščinam prilagojen prostor. 

Grginič (2008) opisuje, da otroci v simbolni igri v skladu s svojo 

razvojno stopnjo pismenosti aktivno nadgrajujejo znanje in 

spretnosti. V okoliščinah igre (npr. lekarna) imajo veliko možnosti za 

funkcionalno branje in pisanje (npr. branje in pisanje napisov, 

receptov, itd) v povezavi z razvojem govorne kompetence (v 

medsebojni izmenjavi izkušenj). Z izražanjem in demonstriranjem 

funkcije pisnega jezika razvijajo koncept sporočanja (npr. v trgovini 

zaigrajo odprtje novega oddelka  ...).  Zaradi druženja več otrok pri 

skupni dejavnosti simbolna igra nadalje v tesni povezanosti z govorno 

aktivnostjo omogoča razvoj socialnih spretnosti in veščin. V 

nadaljevanju navaja, da jo zaradi številnih možnosti za razvoj 

pismenosti načrtno vključujemo v dnevne aktivnosti. 

 

Zgodba kot izhodišče za dramatizacijo in simbolno igro  

V naši skupini poteka vsakodnevno sistematično branje pravljic, 

slikanic, zgodb, ugank. Vsak dan neodvisno od tematskega sklopa 

preberem eno izmed kvalitetnih bralnih gradiv. Včasih sovpada z 

letnim časom in temo, ki jo imamo trenutno v skupini, včasih ne. Ni 

pomembno, saj izbiram gradivo glede na otrokovo starost in 

raznolikost knjižne zvrsti, čas za sistematično branje pa v dnevni 

rutini izvedem v času pred kosilom (ko se vrnemo iz bivanja na 

prostem). Tisti dan sem otrokom prebrala zgodbo Važič Jež. Gre za 

krajšo zgodbo, moj izvod je opremljen z ilustracijami otrok v vrtcu 

(ilustracije so nastale pri drugem mentorju precej let nazaj). Že takoj, 
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ko sem z branjem začela, so otroci zgodbo dojemali drugače kot 

preostale. Besede so že pri prvem branju skoraj pričeli dopolnjevati, 

spremljal jih je smeh in veselje, navdušenje in želja po še in še. Še isti 

dan so otroci pri kosilu med seboj uporabili stavek ali dva iz zgodbe 

in se navdušeno smejali drug drugemu. Naslednji dan so že v 

jutranjem krogu želeli, da jim preberem »tisto o Vaziču Ježu, ko ni dal 

hluške, plosim Ksenija«. Njihov interes po zgodbi sem takoj 

prepoznala in seveda sem jim znova prebrala zgodbo. Otrokom tudi 

sicer večkrat preberem isto zgodbo, predvsem tisto, ki  jo 

obravnavamo pri določeni temi, saj je doživljanje in podoživljanje 

njene vsebine nujno. Pa vendar je bilo tokrat drugače. Otroci so 

zgodbo že ob drugem branju skoraj znali na pamet. Tekst se je 

ponavljal kasneje tudi med spontano igro v kotičkih, prav tako so 

samoiniciativno oponašali gibanje nastopajočih živali. Ravno zaradi 

tega sem mnenja, da so bili otroci tisti, ki so bili posredni pobudniki 

za dramatizacijo zgodbe.  

 

Dramatizacija zgodbe po korakih 

Pri sami pripravi dramske zgodbe smo se v začetku ogrevali s 

skupinskim vodenim gibalnim izražanjem in improvizacijo. To smo 

počeli v igralnici, v telovadnici in tudi na sprehodih. Na različne 

načine smo posnemali gibanje živali, ki nastopajo v zgodbi. Zraven 

smo dodajali še glasovno izražanje, ki je bilo prav tako improvizirano. 

Naslednji korak je bila skupna jezikovno-gibalna zgodba. To pomeni, 

da so sodelovali vsi otroci v vseh vlogah hkrati, jaz pa sem jih vodila s 

pripovedovanjem. To smo ponavljali več dni hkrati. V naslednjem 

koraku smo si razdelili vloge glede na posameznikove sposobnosti, 

vloge pa smo si med seboj vseeno večkrat zamenjali. Sledila je 

priprava scene in rekvizitov (ozadje iz vrteksa in jesenskih plodov, 

živalska ušesa, hruška, dodali smo glasbo – instrumenti ter se naučili 

pesem o Važiču Ježu ob koncu predstave).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Dramatizacija zgodbe Važič Jež 

Vir: Lasten 

 

Pobuda otrok za izvedbo simbolne igre 

V jutranjem krogu smo se pogovarjali o lastnostih Važiča Ježa. Moj 

namen je bil otroke spodbuditi k razmišljanju in jih pri tem opazovati 

in poslušati. Zaradi njihovega močnega interesa sem želela temo 

poglobiti in razširiti. Otroci so povedali, da je bil jež važen in 

nesramen. Vprašala sem jih, zakaj. Odgovorili so: »Ker ni dal hluške 

živalim.« Moje naslednje vprašanje je bilo, kako bi lahko to popravil, 

kako bi lahko postal prijazen do živali? In deček M. je rekel: »«Lahka 
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bi jim kaj sladkega speku, kako tolto.« Otroke sem vprašala, če tudi 

ostali mislijo, da bi lahko Važič Jež s tem dejanjem postal prijazen in 

v en glas so odgovorili: »Jaaaaa.« S to otrokovo pobudo se mi je v 

trenutku porodila ideja o Slaščičarni pri Važiču Ježu. Ta tema je 

otrokom zagotovo blizu, saj se z njo pogosto srečujejo – le kdo izmed 

otrok nima rad sladkega? V vse nadaljnje aktivnosti sem vključevala 

njihove ideje in pobude, jih spodbujala v kotičkih in si zapisovala vse, 

česar so se domislili. Skupaj smo se odločili, da spoznamo pojem 

slaščičarna in vse, kar sodi k njej. Igralnico smo opremili z 

informativnimi knjigami na to temo, v revijah smo iskali slikovno 

gradivo s slaščicami in slaščičarsko opremo ter le-to izrezovali. 

Deklica T. je med tem vprašala, kako se speče torta in tako smo 

spoznali še novo besedo »recept«. Iskali smo jih v kuharskih knjigah 

in brali sestavine, otroci pa so pri tem razlikovali med tiskom in 

slikami. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Slikovno gradivo 

Vir: Lasten 

Kotičke smo uporabili za simbolno igro, kjer so se povezovale 

dejavnosti in cilji ter preplet različnih področij. Tam so nastajala 

različna didaktična sredstva kot spodbuda razvijanju jezikovne 

zmožnosti. Otroci so lepili plakat s slikovnim gradivom na dano temo 

(slaščičarski pripomočki, oprema, recepti ...), na voljo so imeli 

slaščičarske kape, predpasnike in ostale pripomočke (valjčke, metlico 

za stepanje, modele, pekač ...), oblikovali so iz slanega testa in si z 

njimi pripravili slaščice za igro. Simbolna igra se je razvijala spontano 

s sredstvi, ki so jih sami opazili. Potekala je medsebojna 

komunikacija, tkale so se čustvene in socialne vezi. Da bi igro še 

poglobili, sem se vključila tako, da smo slaščičarno v kotičku uradno 

»odprli«. Razširili smo besedne pojme, slaščičarni smo dodali še igro 

vlog prodajalca, kupca, natakarja in nov prostor – kavarno. Otroci so 

sami usmerjali potek igre, dajali pobude in tako me je njihova 

iznajdljivost ponovno presenetila. Velikokrat sem se želela že vključiti 

in podati svojo idejo, a sem se zadržala, saj sem želela, da so otroci 

tisti, ki izpeljejo igro tako, kot so si zamislili. Vloge so si večinoma sami 

menjevali, redko pa sva se morali vključiti strokovni delavki – 

predvsem v primeru konflikta npr. ko je deček P. ves čas želel imeti 

blagajno le zase. Vloga odraslega je bila predvsem v spremljanju 

dogajanja in spodbujanja v njihovih poskusih izražanja razumevanja 

v komunikaciji.  

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Simbolna igra – priprava slaščic 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4 : Igra vlog – slaščičarna, blagajna, kupec, kavarna 

Vir: Lasten 

 

 

 

Zadnja etapa projektnega dela kot odprtje slaščičarne 

Za nadaljnjo aktivnost me je s vprašanjem ponovno spodbudila 

deklica A.:«Sam to ne molemo jest, to je slano, ni doblo.« In res, 

skupaj smo se odločili, da bomo dejavnost speljali vse do konca – do 

tistega, kar je jež pravzaprav »obljubil« živalim, da bo pripravil in se 

jim s tem oddolžil za neprijaznost. Skupaj smo se dogovorili, kakšno 

sladico bi nam Važič Jež pripravil. Otroci so imeli polno idej, vsi smo 

bili dobre volje med izbiranjem pravega recepta, za katere smo 

predhodno k prinašanju v vrtec preko oglasne deske spodbudili tudi 

starše. Ob branju receptov so se otroci srečevali s simboli pisnega 

jezika (s črkami). Ko smo se dogovorili za sladico, smo povprašali 

starejše otroke iz drugih skupin, če bi nam recept lahko narisali in 

napisali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Recept sadne kupe 

Vir: Lasten 
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Slika 6: Oglasna deska – izmenjava informacij, zbiranje receptov 

Vir: Lasten 

 

Določili smo še dan, ko bomo »odprli« pravo slaščičarno in ga označili 

na koledarju. Otroci so se tako srečali še z dnevi v tednu in štetjem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7 : Koledar 

Vir: Lasten 

Otroci so zelo težko čakali ta dan. V vrtec so prišli navdušeni in že pri 

zajtrku spraševali, kdaj bomo pripravili sadno kupo. Pričakovanje je 

bilo zelo močno. Skupaj smo pripravili prostor, uredili mize, razdelili 

pribor, krožnike in sadje. Manjkali niso niti predpasniki, krpe in 

slaščičarske kape. Ogledovali smo si recept in vsak otrok si je glede 

na narisano število sadja na receptu naštel toliko in toliko tega na 

svoj krožnik. Lotili so se rezanja, mešanja, stepanja smetane in 

sodelovanja pri postopku topljenja čokolade. Med postopkom smo 

prepevali tudi pesem o Važiču Ježu in se neizmerno veselili sladice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Priprava slaščice, »odprtje« slaščičarne 

Vir: Lasten 
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Slika 9: Sladica je pripravljena 

Vir: Lasten 

 

Lahko si predstavljate, kolikšno veselje in navdušenje je bilo v očeh 

otrok, ko so sladico dokončali in se z njo posladkali. Zagotovo je bila 

to zanje najboljša sladica, saj so pobudo zanjo podali prav oni in jo 

imeli možnost še pripraviti, Važič Jež pa se je s tem oddolžil vsem 

živalim za svojo važnost in neprijazno obnašanje v zgodbi. 

 

ZAKLJUČEK 

V prispevku so teoretična izhodišča močno podkrepila primer dobre 

prakse. Prepoznavanje otrokovih interesov in pobud je ključno za 

uresničevanje ciljev, ki si jih zastavimo ob načrtovanju določenega 

tematskega sklopa. Strokovni delavci moramo pri izbiri aktivnosti 

znati prisluhniti otrokovim željam in trenutnim interesom. Naša vloga 

je ta interes razširiti, smiselno dograditi in vključiti cilje, ki jih želimo 

doseči. V našem primeru so otroci tudi po končani dejavnosti podali 

pobudo za naprej. Tako se je v sklepni fazi projektnega dela dejavnost 

razširila v drugo aktivnost – simbolno igro smo v nadaljevanju razširili 

še v pekarno in lekarno.  Za dobro delo v skupini in napredek pri 

razvoju otrok je torej pomembno spodbujanje otrokovih 

samoiniciativnih pobud, preko katerih nas pot pripelje do 

uresničenega cilja. 
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Povzetek: V članku je predstavljena obogatitvena dejavnost 

zgodnjega uvajanja angleškega jezika, ki se izvaja v vrtcu Medvode. V 

teoretičnem delu je predstavljeno področje jezika z vidika 

Kurikuluma za vrtce ter problematika, da uvajanje tujega jezika v 

vrtcih ni sistematizirano. Nadalje je pojasnjeno, zakaj je uvajanje 

tujega jezika pomembno že v predšolski dobi in kakšen pomen ima 

igra pri učenju tujega jezika. V praktičnem delu je opisan način 

izvajanja obogatitvene dejavnosti v vrtcu, katerim ciljem sledimo in 

jih želimo uresničiti, okvirne tematike ter podrobneje opisan primer 

dobre prakse. Kot primer je izbran tematski sklop Brown bear, brown 

bear what do you see?, ki je bil uspešno izveden in tudi priljubljen pri 

predšolskih otrocih. 

 

Ključne besede: jezik, zgodnje učenje tujega jezika, igra 

 

Abstract: The article presents the enrichment activity of the early 

introduction of the English language, which is carried out in the 

Medvode kindergarten. The theoretical part presents the field of 

language from the point of view of the Curriculum for kindergartens 

and the issue that the introduction of a foreign language in 

kindergartens is not systematized. It is further explained why the 

introduction of a foreign language is important already in preschool 

and what is the importance of play in learning a foreign language. 

The practical part describes the method of carrying out enrichment 

activities in the kindergarten, which goals we follow and want to 

achieve, framework topics and a detailed example of good practice. 

As an example, the thematic set Brown bear, brown bear what do 

you see? was chosen, which was successfully performed and also 

popular with preschool children. 

 

Key words: language, early foreign language learning, play 
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UVOD  

V vrtcu Medvode izvajamo obogatitveno dejavnost Zgodnje uvajanje 

angleškega jezika v predšolskih oddelkih. Dejavnosti potekajo od 

septembra do konca junija pri starejših skupinah (starost 5–6 let, 4–

6 let) dve šolski uri tedensko, pri mlajših predšolskih skupinah (4–5 

let, 3–5 let) pa enkrat tedensko po eno šolsko uro. Vključene so vse 

enote vrtca in celotna skupina otrok, trenutno torej 15 skupin. S 

starejšimi skupinami izvedemo eno uro integrirano v dejavnosti 

skupin (izvajalka angleških dejavnosti se vključuje v rutine skupin, 

priprave na zajtrk, kosilo, praznovanja, jutranje kroge, igre po 

kotičkih …) in eno uro tematsko načrtovano s strani izvajalke 

angleških dejavnosti. Pri mlajših izvedemo samo integrirano uro 

(vključevanje v dejavnosti skupin). Poudarek je na otrokovem 

jezikovnem razvoju, ker pa se dejavnosti izvajajo v dopoldanskem 

času (čas izvedbenega kurikula), upoštevamo pri dejavnostih vsa 

področja Kurikuluma za vrtce. Otroci imajo možnost spoznavanja, 

usvajanja in učenja tujega jezika na sebi lasten način, možnost 

poslušanja, opazovanja, navezovanja stikov ter so aktivni po svojih 

zmožnostih. Ob tem se ne razvijajo samo jezikovno, ampak tudi 

socialno, miselno in gibalno. Med podajanjem vsebin uporabljamo 

različne metode, ki so primerne otrokovim stopnjam, prilagojene 

interesu, (pred)znanju in specifikam skupin. Vodilo uvajanja tujega 

jezika je igra, ki se prepleta s pogovori, pripovedovanjem, 

opisovanjem, pesmicami in gibanjem.  

 

Področje jezika 

Pri obogatitveni dejavnosti Zgodnje uvajanje tujega jezika je 

poudarek na jezikovnem razvoju otroka. Že Kurikulum za vrtce v 

enem od globalnih ciljev s področja jezika navaja tudi zavedanje 

obstoja lastnega in tujih jezikov ter lastne in drugih kultur. Prav tako 

pri načrtovanju dejavnosti upoštevamo in uresničujemo operativne 

cilje tega področja:  

– Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v 

komunikacijske procese z otroki in odraslim. 

– Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa. 

– Otrok prepoznava, uživa in se zabava ob zgodbah, rimah, 

besednih igrah. 

– Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij. 

– Otrok razvija jezik na vseh jezikovnih ravninah. 

– Otrok se uči samostojno pripovedovati (Kurikulum za vrtce, 

1999). 

 

Konkretno pa v Kurikulumu ni navedenih in predvidenih dejavnosti 

za uvajanje tujega jezika. To je opredeljeno šele v Beli knjigi o 

izobraževanju v RS. Izpostavljena je problematika poučevanja tujega 

jezika v vrtcih, saj le-ta ni sistematiziran in ni vgrajen v kurikulum – 

posledično ni obvezno vključevanje vseh otrok v take dejavnosti. 

Vrtci to vrzel zapolnjujejo bodisi v obliki popoldanskih tečajev 

(zunanji izvajalci) ali v integriranih oblikah (vzgojitelji s 

certifikatom)(Bela knjiga, 2011). Primerjave statističnih podatkov 
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kažejo na zanimanje vrtcev za uvajanje tujega jezika, saj se je v letu 

2011 v slovenskih vrtcih v okviru obogatitvenih ali dodatnih 

dejavnosti seznanjalo s tujim jezikom 3.799 otrok, kar je približno 

štirikrat več kot pa v letu 2006 (Statistični urad, 2017).  

 

Pomen uvajanja tujega jezika v predšolski dobi 

Med tretjim in petim letom otrokove starosti govorimo o občutljivih 

obdobjih na vseh področjih otrokovega razvoja in prav v teh obdobjih 

razvoj in učenje poteka najhitreje. Takrat je živčni sistem najbolj 

občutljiv za spodbude in interakcije iz okolja (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2020). V otrokovem zgodnjem razvoju seznanjanje s tujim 

jezikom vpliva na sposobnosti govornega izražanja, umski razvoj in s 

tem pripravljenost na uspešnejše srečanje s tujim jezikom v šoli. V 

prid zgodnjega uvajanja tujega jezika so tudi izkušnje, da imajo otroci, 

ki se zgodaj srečajo s tujim jezikom, bolje razvito melodiko tujega 

jezika, lažje usvajajo, posnemajo glasove tujih besed in izrazov ter so 

na splošno boljši v izražanju (Novinec, 2010). Samemu procesu 

usvajanja tujega jezika je v pomoč, da si otroci pomagajo z besedami 

in strukturami, ki so jih že slišali ali usvojili v materinem jeziku. Prav 

tako poznavanje enega jezika naj ne bi povzročalo težav pri učenju 

tujega jezika in obratno, tudi učenje tujega jezika ne moti usvojenega 

materinega jezika. Na usvajanje tujega jezika pa zelo vplivajo 

dejavniki iz okolja, podobnosti in razlike jezika, starost otrok, 

motivacija za tuj jezik in sposobnosti otrok (Marjanovič Umek in 

Fekonja, 2020). Avtorici, ki se veliko ukvarjata s tematiko poučevanja 

angleščine pri mlajših otrocih, sta mnenja, da je učenje predšolskih 

otrok učinkovitejše, ko je le-to naravno, usmerjeno v otroka, 

zasnovano glede na trenutne potrebe ali želje otrok, del neke celote, 

predvsem pa zabavno, aktivno, eksperimentalno in tudi socialno. Da 

zgodnje učenje tujega jezika daje bolj učinkovite rezultate, mora 

otrokom omogočati dovolj časa za utrjevanje in pridobivanje 

izkušenj, omogočati razvijanje pravilne izgovorjave, ob tem pa 

omogočati razvoj kognitivnih zmožnosti ter globalno in medkulturno 

ozaveščati (Shin in Crandall, 2014). 

 

Pomen igre pri učenju tujega jezika 

Kurikulum za vrtce opredeljuje igro kot dejavnost, s katero lahko 

združimo temeljna načela predšolske vzgoje na najbolj naraven način 

(Kurikulum, 1999). Igre pri spoznavanju ali učenju tujega jezika 

uporabimo, da lahko teorijo predstavimo v konkretni situaciji ali 

dejavnosti. Izbiramo jih glede na interese otrok, saj jih s tem 

motiviramo, da z zanimanjem sodelujejo (Cajhen, 2010). Prednost 

igre je v tem, da so pri njej dovoljene napake in te so celo lahko 

zabavne, spodbujajo k ponavljanju in izboljšanju otrokovih 

sposobnosti (Čas in Kranjc, 2015). Področje didaktike angleščine 

poudarja, da je vključevanje igre v učenje tujega jezika ne samo 

zaželeno, ampak celo nujno potrebno. Skozi igro učitelji realizirajo 

zastavljene cilje, otrokom pa je tak način usvajanja jezika bolj 

zabaven. Skozi igro lahko otrok izživi svoje napetosti, se pomiri, je 

bolj spontan ter bolj čustveno udeležen. Pri uporabi igre v namen 
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poučevanja pa se moramo zavedati, da je igra v prostem času 

drugačna od igre pri učenju tujega jezika. Slednja je učinkovita le pod 

vodstvom dobrega in usposobljenega učitelja, ki težavnost igre 

zmanjšuje ali povečuje po potrebi in ki v igri indirektno, nevsiljivo 

vodi in usmerja otroka (Pižorn, b. l.). Dokazi iz nevroznanosti nam 

pokažejo, da imajo zgodnje izkušnje velik vpliv na izgradnjo 

možganskih povezav, za katere otroci že v predšolskem obdobju 

potrebujejo bogat socialni svet, interakcije z ljudmi, zdravo okolje in 

podobno. Izkušnje, ki so povezane z igro, pa nudijo otroku bogate in 

edinstvene učne izkušnje (Zosh, Hopkins in drugi, 2017). Igro lahko 

uporabimo v katerem koli delu dejavnosti usvajanja ali učenja tujega 

jezika. Lahko je že na začetku kot motivacija za dejavnosti, za 

usvajanje novih vsebin ali za utrjevanje. Velik pomen pri učenju 

tujega jezika imajo didaktične igre, ki sicer zahtevajo več pozornosti, 

koncentracije in umski napor. Zaradi tega je treba otroke za te igre 

motivirati, morajo biti zanimive in privlačne ter prilagojene starosti 

otrok. Didaktične igre lahko izdela učitelj sam. Prednost takih iger je, 

da lahko upošteva potrebe in želje svojih učencev (Pižorn, b. l.). 

 

Primer dobre prakse pri uvajanju obogatitvene dejavnosti  

Pri uvajanju obogatitvene dejavnosti sem veliko časa namenila temu, 

kako na igriv način ponuditi vsebine zgodnjega uvajanja angleškega 

jezika in hkrati uresničevati cilje dejavnosti. Kot glavni cilj zgodnjega 

uvajanja angleškega jezika sem si zadala jezikovno, psihološko in 

kulturno pripraviti otroke na učenje tujega jezika. Nato sem cilje 

razdelila podrobneje na: 

– Poglabljanje zavesti o materinščini. 

– Seznanjanje s tujim jezikom kot drugačnim načinom 

komunikacije. 

– Oblikovanje pozitivnega odnosa do tujega jezika. 

– Spodbujanje veselja do učenja tujega jezika. 

– Spodbujanje jezikovnih kompetenc. 

– Pridobivanje posluha za tuj jezik. 

– Spoznavanje osnovnih besed v tujem jeziku. 

– Poznavanje in sledenje navodilom v tujem jeziku. 

– Spoznavanje in petje angleških pesmic. 

– Pridobivanje osnove za nadaljnje učenje tujega jezika. 

 

Pri vsaki dejavnosti sem želela upoštevati tudi področja dejavnosti 

Kurikuluma za vrtce ter smernice formativnega spremljanja, ki bi mi 

bilo v pomoč za načrtovanje nadaljnjih dejavnosti. Ker so v 

obogatitvene dejavnosti vključeni vsi otroci v posamezni skupini in 

vse enote vrtca, se velikokrat dejavnosti prilagajajo specifikam skupin 

(predznanje, starost otrok, termin dejavnosti, število otrok …) 

pripravim igre po težavnostnih stopnjah, več ali manj vsebin, novih 

besed, več ali manj ponovitev iger, poudarek na vsebinah ali načinu 

izvajanja, ki je bolj blizu otrokom v skupini, več ali manj slovenskih 

navodil in podobno. Mesečni tematski sklopi ali tedenske načrtovane 

vsebine pa so predvidoma za vse skupine enake. Ob začetnih 
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spoznavnih urah sem ugotovila, da imajo nekateri otroci težave 

(predvsem verbalne, sramežljivost, negotovost) pri sodelovanju, zato 

sem dodala motivatorja za dejavnosti: lutka medveda Paddingtona, 

ki je prisotna z mano pri vsaki uri. Medvedek je iz Anglije in razume 

samo angleški jezik, zato so otroci ob najinem prihodu hitro razumeli, 

da je čas za angleščino in da se bomo igrali »po angleško«. 

 

 
Slika 1: Medvedek Paddington 

Vir: Lasten 

 

Tematski sklopi in vsebine se navezujejo na otrokom že znane teme 

oziroma stvari (barve, števila, deli telesa, živali, igrače …). Otroci 

preko fotografij, ilustracij, slikanic, pesmic, iger, pogovora, 

vsakodnevnih dejavnostih ter gibanja spoznavajo in utrjujejo nove 

besede. Pri starejših skupinah, kjer izvedemo dejavnosti dve šolski uri 

na teden (integrirana ura in načrtovana ura), po dogovoru včasih 

izvedemo tudi deloma načrtovano deloma integrirano uro, kjer 

ponovimo priljubljeno igro, pesem ali vsebino, ki je posamezni 

skupini bolj všeč. Vsaj enkrat mesečno prav tako pri starejših 

skupinah uporabimo brezčrtne zvezke kot dodatno sredstvo za 

uresničevanje zadanih ciljev in individualen pristop do posameznih 

otrok. Otroci vanje glede na tematiko ali vsebino narišejo, dopolnijo, 

pobarvajo in hkrati utrjujejo vsebine, jaz pa imam možnost spremljati 

individualni napredek, razumevanje in zanimanje otrok. Po dogovoru 

imamo v igralnicah, kjer izvajamo angleške ure dvakrat tedensko, 

tudi stalni kotiček English Corner, ki so ga pripravili oziroma izdelali 

otroci skupin s pomočjo vzgojiteljic. Tja nalepijo že izvedene pesmi 

ali posamezne vsebine, da jih lahko otroci uporabljajo spontano ali 

priložnostno tudi, kadar ni izvajalke angleščine. Kotiček se je izkazal 

tudi kot dober pripomoček pri utrjevanju vsebin ali da se spomnijo, 

kaj smo že počeli. 

 

Primer tematskega sklopa 

V nadaljevanju bom predstavila priljubljen mesečni tematski sklop 

Brown bear, brown bear what do you see?, s podtemo Colours and 

Animals. Kot motivacija za dejavnosti je slikanica Brown bear, brown 

bear what do you see? (avtor Bill Martin Jr.). Vsebina slikanice je o 

medvedu, ki na vsaki naslednji strani slikanice vidi (sreča) novo žival, 

mi ga sprašujemo »Brown bear what do you see?«, on pa odgovarja 

»I see… (žival)«. Poudarek je na angleškem poimenovanju barv in 
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živali, ki jih otroci poznajo (raca, mačka, pes, konj …). Besede se veliko 

ponavljajo in zato otroci lahko sledijo pripovedovanju.  

 

 
Slika 2: Slikanica Brown bear, brown bear what do you see? 

Vir: Lasten 

 

Slikanico sem priredila tako, da sem na vsaki strani dodala barvno 

nalepko (barva živali na tej strani), ki jo najprej odkrijem in otroci 

lahko ubesedijo (ali ugibajo), katera barva in katera žival sledi (npr. 

rumena nalepka, medved reče »I see…« in otroci po spominu 

povedo, da medved vidi »yellow … duck«). Vsako začetno uro smo 

najprej pripovedovali zgodbo ob ilustracijah, da so se spomnili 

poimenovanj barv in živali. Za utrjevanje vsebin sem uporabila 

ilustracije iz slikanice, igre hitre stimulacije, gibalne igre, didaktične 

igre in igre razvrščanja. Ker so skupine zelo raznolike, sem v nekaterih 

pri utrjevanju dala več poudarka na gibalnih igrah, drugje pa več 

didaktičnih iger različnih težavnosti. Igre hitre stimulacije sem 

uporabila za preverjanje razumevanja in usvojenih besed za barve. 

Vsakemu otroku sem že v uvodu angleške ure narisala na zgornjem 

delu dlani pobarvan krog (rumen ali rdeč ali oranžne barve, ki so v 

zgodbi) in ko sem po angleško poimenovala barvo, ki jo ima na dlani, 

je otrok dvignil roko visoko v zrak ali pa vstal, če smo sedeli. Dodala 

sem še različico, da se otroci po igralnici poiščejo na vzklik »Find your 

pair!«, torej poiščejo otroka, ki ima enako barvo na dlani. Če kateri 

otrok ni bil pozoren na poimenovanje barve ali je še ni usvojil, so si 

med seboj pomagali, se opozarjali ali argumentirali (npr. »ti si jelou, 

poglej roko!« ali »ne, jaz nisem red, jaz sem orinž«). Te igre sem 

uporabila tudi, ko so bili otroci nemirni ali jim je padla koncentracija.  

 

 
Slika 3: Barvni krogi na roki 

Vir: Lasten 
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Med priljubljenimi začetnimi igrami je bila Animal dice (prirejena igra 

Dan, noč), kjer so otroci metali srednje veliko leseno kocko, na kateri 

so namesto pik nalepljene živali iz zgodbe. Glede na žival na kocki, so 

otroci vstali, saj so imeli na dlani barvni krog, ki se je ujemal z barvo 

živali na kocki. Pri tej igri sem ob vsaki živali poudarila poimenovanje 

barve in živali na sličici. Igre razvrščanja sem poimenovala Colour 

hunt, ki so se stopnjevale od najlažje do najtežje. Osnovno navodilo 

je bilo poiskati v igralnici predmet, ki je enake barve kot pobarvan 

krog na otrokovi dlani in ga prinesti. Ta del naloge otroci le izjemoma 

niso uspešno izvedli. Kot težjo varianto sem ponovno podala 

navodilo poiskati in prinesti ter razvrstiti na pravilno barvno podlago 

(lahko so še angleško poimenovali barvo, ki jo imajo). Otroci so bili 

pri teh igrah, ki so mi služile kot pripomoček za preverjanje, če otroci 

prepoznavajo barve in jih znajo razvrstiti, motivirani, saj so bili 

uspešni. Spoznala pa sem, da nekaj otrok nima težav z vizualnim 

prepoznavanjem barv (ta barva ni enaka drugi oz. ta barva je enaka 

tej, ki jo imam na roki), ima pa težave poimenovati barvo tudi v 

slovenščini (npr. »ta je taka kot sonček« ali »ne vem, kako se tej že 

reče«). Najtežja jim je bila igra Find your home, kjer so otroci morali 

po igralnici poiskati svoj dom – na različnih mestih po celotni igralnici 

so bile nalepljene ilustracije barvnih živali iz zgodbe, otroci so se 

sprehajali po prostoru, na moj vzklik angleške barve (npr. yellow) 

gredo domov (poiščejo mesto, kjer je nalepljena slika) samo tisti, ki 

imajo to barvo pobarvano na roki. Med sabo so si pomagali tako, da 

so se otroci z enako barvo poklicali (npr. »poglej ti imaš tud jelou, 

tukaj je!«). Otroci, ki so usvojili besede za barve, so izvedli brez težav. 

Pri težji različici sem poklicala po angleško posamezno žival (npr. 

duck), to pa so izvedli ob pomoči in spodbudi, da se spomnijo barve 

in poimenovanja živali iz slikanice (poimenovana in narisana je npr. 

yellow duck). V nekaterih skupinah smo večkrat izvedli razne 

didaktične igre, ki so bile kombinacije razvrščanja, iger spomina ter 

kombiniranja usvojenega znanja ali besed. Pri teh igrah se je pokazala 

največja razlika v starosti otrok, predznanju ter kateri otroci si hitro 

zapomnijo nove stvari ali imajo dober posluh za jezik. 

 

 
Slika 4: Didaktična igra Matching head and tail 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK  

Pri delu s predšolskimi otroki je uporaba iger nepogrešljiva in dobra 

motivacija za uvajanje tujega jezika. Ob poznavanju razvojnih 

značilnosti otrok, upoštevanju dosedanjih spoznanj o usvajanju 

tujega jezika ter upoštevanju raznolikosti otrok lahko s premišljenimi 

in načrtovanimi dejavnostmi pri otrocih spodbudimo veselje in 

posluh za tuj jezik. Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti imam 

vedno v mislih to, da bodo otroci že v vrtcu pridobili pozitivne temelje 

za nadaljnje spoznavanje in usvajanje tujega jezika. V skupinah, kjer 

izvajam obogatitveno dejavnost, se otroci vsakič razveselijo, da bo 

angleščina. S tem dobim tudi potrditev, da je cilj oblikovanja 

pozitivnega odnosa do tujega jezika dosežen.  
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Povzetek: Matematika je otrokom v zgodnji mladosti zelo blizu in jo 

imajo radi. Če jo spoznavajo na igriv način, jo tudi veliko hitreje 

osvajajo. Igra omogoča vzpostavitev pozitivnega odnosa do 

matematike. Vzgojitelji vemo, da se predšolski otroci najhitreje učijo, 

ko so vključeni v praktične dejavnosti, ki jim omogočajo nadaljnje 

raziskovanje abstraktnih idej in zasnov. 

 

Ključne besede: matematika, senzorična matematična igra, lastna 

aktivnost, predšolska vzgoja, prvi razred 

 

Abstract: Math is very close to children at an early age and they love 

it. If they get to know it in a playful way, they also conquer it much 

faster. The game allows you to establish a positive attitude towards 

math. Educators know that preschool children learn most quickly 

when they are involved in practical activities that allow them to 

further explore abstract ideas and concepts. 

 

Key words: mathematics, sensory mathematical game, own activity, 

preschool education, first grade 
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UVOD 

Didaktično sredstvo Matematični mlin uporabljam pri utrjevanju in 

preverjanju znanja. Še toliko bolj je sredstvo zanimivo, saj potekajo 

dejavnosti preko igre, ki jo imamo vsi radi. Igre potekajo v gibanju in 

tako imajo otroci ves čas »aktivne možgane«. Zajemajo kinetični, 

slušni in vizualni način poučevanja. Otroke tekom iger spodbujamo 

in tako se razvijajo pozitivna čustva, ne izpostavljamo jih neuspehu. 

Igre nimajo tekmovalne note, niso vezane na čas, v katerem bi jih 

morali opraviti. Imajo tudi sodelovalno noto. Ko naloge opravijo 

otroci, pridobivajo pozitivno samopodobo in samozavest. Preden 

smo začeli uporabljati matematični mlin, so otroci od vstopa v vrtec 

naprej imeli mnogo dejavnosti, kjer so se učili in na zabaven način 

spoznavali matematiko. 

 

Igra  

Otroška igra je dejavnost, ki poteka po notranji motiviranosti otroka. 

Brez nje ne bi bilo srečnega otroštva. Otrok ima pravico do igre. 

Otroci se ne igrajo z namenom, da bi razvili svoje sposobnosti ali da 

bi naredili kak izdelek trajne vrednosti. Igrajo se zato, da zadostijo 

notranji potrebi (Toličič, 1981, str. 9). V zadnjih desetletjih je v 

kurikulih, ki se deklarirajo kot manj strukturirani oz. kot bolj odprti, 

prevladalo mnenje, da se otrok najbolje uči skozi igro in druge 

dejavnosti, za katere je motiviran. K temu so pripomogle tudi 

psihološke raziskave, ki igro povezujejo z razvojem predšolskega 

otroka na miselnem, jezikovnem in socialnem področju. V Kurikulu za 

vrtce (1999, str. 19) je zapisano, da je igra »tista dejavnost, ki na 

najbolj naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje in 

je v primeru, da je opredeljena dovolj široko, razumljena kot način 

otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju.« »V igri se v 

otrokovih dejavnostih prepletajo in povežejo različna področja 

kurikula, kar je za razvojno stopnjo in način učenja v tem starostnem 

obdobju smiselno in strokovno utemeljeno« (Batistič Zorec, 2002). 

Igra je zelo kompleksna aktivnost, ki jo lahko obravnavamo na zelo 

različne načine in še zdaleč ni v celoti raziskana. Znanstvena 

spoznanja v igri so pogosto zelo različna in tudi nasprotujoča, kar 

pomeni, da obstaja mnogo razlag in teorij igre. Igra je spontana, 

ustvarjalna aktivnost, ki jo zasledimo v različnih obdobjih 

človekovega življenja in ne le v otroštvu, pri čemer je v predšolskem 

obdobju igra otrokova prevladujoča dejavnost. Otroška igra je 

dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, je notranje motivirana, 

svobodna, odprta ter za otroka prijetna (Kurikulum za vrtce, 1999, 

str. 19). Otrok se igra zaradi zadovoljstva, ki mu ga nudi igra, in ne 

zaradi zunanje prisile. Potek in smisel sta v njej sami, zato otroku ni 

toliko važen končni rezultat kot sam proces, uživanje in zadovoljstvo 

v igri (Horvat in Magajna, 1987, str. 86–87). Kot taka ne služi 

prihodnosti, ampak je umeščena v sedanjost – zdaj in tukaj (Horvat, 

2001). V sleherni igri se kaže tudi otrokova potreba, da bi na poseben 

način vplival na okolje in ga tudi spreminjal. V igri se otrok nauči biti 

neodvisen od svojega okolja, hkrati pa ga igra spodbudi, da je aktiven. 

Igra precej vpliva na otrokovo telesno rast, na razvoj njegove 
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inteligence, na pridobivanje izkušenj in znanja, na otrokovo čustveno 

življenje in na njegov razvoj v družbeno bitje. Kadar se otrok igra, vadi 

in si krepi mišice in živčevje si pridobiva razne spretnosti, spoznava 

svoje zmožnosti. V igri spoznava tudi fizično okolje in pravila, ki 

vladajo v njem. Na podlagi pridobljenih izkušenj ustvarja pojme, uči 

se mišljenja in poskuša reševati probleme, s katerimi se srečuje. Igra 

otroku omogoča, da spoznava vrstnike, uči se soočanja z drugimi 

ljudmi, pridobi si strpnost, tovarištvo, obzirnost, občutek za 

sodelovanje ... Igra vpliva na otroka tako, da se nauči preko igre, kaj 

pomeni poštenost med ljudmi, kako se kaže resnica in pogum. Otrok 

se preko igre vživlja v razne vloge, ki jih opaža pri doraslih osebah. 

Kaže čustva do njih, bodisi pozitivna bodisi negativna. Z otrokovo 

rastjo pa se spreminja tudi vsebina iger. 

 

Otroška igra in vrtec 

Raziskovalci pozitivne učinke vrtca na otrokov čustveni, socialni, 

spoznavni in govorni razvoj povezujejo s kakovostjo vrtca (kakovostjo 

igre v vrtcu), tako na procesni kot strukturni ravni. S kakovostjo 

otroške igre se pomembno povezujejo kazalci, kot so število otrok, 

razmerje med številom otrok in odraslih v vrtcu, izobrazba 

vzgojiteljice, odzivnost vzgojiteljice, dobro počutje, vključenost 

otrok. Raziskovalce zanima primerjava med vrtcem in igro v 

družinskem okolju. Spoznanja so različna, zaključili pa bi lahko, da 

vrstniške skupine v vrtcu predstavljajo pomemben podporni 

kontekst za otrokov socialni in spoznavni razvoj, nujen pogoj pa je 

majhno število otrok v vrtcu, ustrezno razmerje med številom 

odraslih oseb in otrok in stalnost vzgojiteljice. 

 

Vloga odraslih v otrokovi igri  

Zupančičeva (2001, str. 107) pravi, da ima v tehnološko razvitih 

družbah vključevanje odraslih v otrokovo igo posebno pomembno 

vlogo. Pravi, da otroci eno izmed optimalnih spodbud za svoj razvoj 

dobijo v igralni interakciji z mentalno razvitejšim partnerjem, ki je 

lahko eden od staršev, vzgojiteljica ali starejši vrstnik (heterogene 

skupine). S pomočjo partnerjevega besednega ali čustvenega 

tolmačenja si otrok razvija lastno tolmačenje sveta in svojega 

delovanja v njem. Partner med interaktivno igro analizira predmete 

in dejavnosti, jih označuje, kategorizira in poenostavlja. Hkrati otroku 

služi kot model za posnemanje dejavnosti, ki je sam še ne more 

izvesti. Avtorica vlogo odraslega v otrokovi igri razlaga z uporabo 

Vigotskijevega koncepta »območje bližnjega razvoja«. Partner je 

najbolj učinkovit, kadar njegovo usmerjanje, spodbuda in 

demonstracija predstavljajo izziv otrokovim dejavnostim. Igralni 

partner lahko s predlogi, besednim komentarjem in dejavnim 

vključevanjem v igro dvigne otrokovo igro nad raven, ki jo je 

sposoben otrok doseči sam. S pomočjo in podporo bolj 

kompetentnega partnerja v dejavnosti otrok postopoma napreduje 

do samostojnega obvladovanja te dejavnosti (prav tam). Iniciativo za 

igro lahko da odrasli ali otrok. Pri malčkih je navadno učinkovitejša 

iniciativa odraslega, pri starejših otrocih pa je zlasti pomembno 
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spodbudno okolje in igralni materiali. Vendar Marjanovič Umekova 

in Lešnik Muskova (2001, str. 128) pravita, da igra v vrtcu pogosto 

postane ponavljajoča se (iste igralne dejavnosti, vloge ter oblike 

vedênja), zato je vloga vzgojiteljice pri oblikovanju in poteku 

otrokove igre zelo pomembna. Vzgojiteljica lahko spodbudi, usmeri 

in vodi otrokovo igro k razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem 

igralnih dejavnosti.  

Konkretni načini, ki jih predlaga Smilansky (nav. po Marjanovič Umek 

in Lešnik Musek, 2001, str. 128–129), so: 

– Vzgojiteljica se aktivno vključi v igro tako, da prevzame določene 

vloge, pri čemer otrokom demonstrira, kako jo lahko igrajo;  

– vzgojiteljica spremlja igro in daje otrokom določene sugestije ter 

s tem pomaga oblikovati njihove vloge. Zelo pomembna je tudi 

pomoč odraslega pri igri, npr. predlaga ideje za igro, pomaga 

otroku pri vključitvi v igro. Zelo poudarjata, da morajo imeti 

otroci za igro poleg primernega okolja in podpore odraslih tudi 

dovolj časa. Igra lahko služi tudi kot terapevtsko sredstvo ne le 

poklicnim terapevtom, ampak tudi vzgojiteljem, ki z njeno 

pomočjo otroku pomagajo, da premaguje čustvene težave in 

stiske (Toličič in Smiljanid – Čolanovid, 1977). Ne smemo pozabiti, 

da je za igro bolj bistven proces kot končni produkt.  

 

Kurikul za vrtce – matematika 

Otrok se v vsakdanjem življenju že zelo zgodaj srečuje z matematiko, 

saj ima npr. pregled nad svojimi igračami, oblačili, vsakdanjimi 

predmeti, ki jih prešteva, meri, primerja, razvršča, grupira, prikazuje 

s simboli, jih poimenuje in »prešteje«, opisuje, se o njih pogovarja. 

Tako navadno področje vključuje najrazličnejše dejavnosti v vrtcu, ki 

otroka spodbujajo, da v igri ali vsakodnevnih opravilih pridobiva 

izkušnje, spretnosti in znanje o tem, kaj je veliko, kaj majhno, česa je 

več in česa manj, v čem so si stvari različne in v čem podobne, kaj je 

celota in kaj del, kakšne oblike so, kaj je notri in kaj je zunaj, kaj je 

zdaj, prej in potem, kaj so simboli itn. Otrok ob pridobljenih izkušnjah 

in znanju spoznava, da je mogoče nekatere naloge rešiti učinkoviteje, 

če uporablja »matematične« strategije mišljenja. Vesel je, ko najde 

rešitev, zato praviloma išče še nove in nove situacije, ki so vsakič 

znova izziv za preizkušanje njegove rešitve problema in potrditve 

njegovega načina in smeri razmišljanja. »Kurikulum za vrtce navaja 

obvezujoče cilje, ki so pri matematiki zaradi didaktičnih namenov 

zapisani ločeno po področjih. V vsakdanji praksi v vrtcu pa se tako pri 

vsakodnevnih dejavnostih kot pri posebej načrtovanih dejavnostih 

med seboj prepletajo in povezujejo« (Marjanovič Umek, 2001, str. 

180). 

 

Matematika v predšolskem obdobju 

Otrok se že zelo zgodaj v svojem vsakdanjem življenju sreča z 

matematiko. Števila, oblike, orientacija v prostoru in merjenje so 

vsebine, ki jih srečujemo na vsakem koraku. Otrok si vsebine iz 

matematike tudi precej priredi. Tako na primer triletni otrok »šteje« 

ena, dva, tri, pet, enajst in je s svojim »štetjem« zadovoljen ter ga 
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vedno znova uporablja na enak način. Otroka začnemo že zelo zgodaj 

sistematično seznanjati s »pravo« matematiko (naštevamo števila v 

pravilnem vrstnem redu, seznanjamo ga z velikostnimi odnosi: večji, 

manjši, enak, z različnimi oblikami, z orientacijo v prostoru ipd.), pri 

tem upoštevamo otrokove izkušnje, predznanje, njegove interese in 

potrebe. Pomembno je organizirati »matematične situacije«, ki so 

blizu otrokovemu realnemu življenju. Spodbudno dejstvo pri učenju 

matematike otrok je, da se ti ob reševanju realnih matematičnih 

problemov učijo o matematičnih pojmih in strategijah (Hodnik 

Čadež, 2002). 

 

Matematika v povezavi z drugimi področji 

Matematika je v Kurikulumu opredeljena kot ena od vsebinskih 

področij dejavnosti za delo v vrtcu. Matematika je v vrtcu 

uresničljiva, ko se povezuje z drugimi področji. Na jezikovnem 

področju spoznava imena za matematične pojme in se matematično 

izraža. Pri gibanju je povezano z zaznavanjem okolja, prostora, časa 

in samega sebe. Ko se otrok zave lastnega telesa, začne doživljati 

ugodje v gibanju. Gibanje začne povezovati z elementi prostora. 

Otrok se giblje v zaprtem prostoru in v naravi, po različnih površinah, 

v različne smeri. Na področju družbe otrok lahko živi z vrstniki, če se 

z njimi zna pogajati, reševati probleme in logično sklepati. Narava je 

univerzalen prostor, kjer otrok razvija gibanje v prostoru, ga opisuje 

z različnih pogledov, opisuje položaj predmetov, meri, šteje, razvija 

orientacijo, simetrijo … Umetnosti brez matematike je otrokom niti 

ne moremo predstaviti, od perspektive v likovni umetnosti do rime v 

glasbi. Matematika je torej tudi sredstvo za doseganje ciljev na 

drugih področjih (Marjanovič Umek, 2001, str. 192).  

 

Vsebine predšolske matematike 

Matematiko ima več področij: števila, geometrija z merjenjem, logika 

in jezik, obdelava podatkov. Povzela bom tisto, kar je bistvenega 

pomena za prispevek. 

 

Barve 

Vzgojiteljice v vrtcu pogosto uporabljamo spoznavajo barv. Raziskave 

kažejo, da se razvoj spontanega poznavanja in poimenovanja barv pri 

otrocih začne razvijati nekje okrog tretjega leta. Z njimi ustvarjajo, jih 

razlikujejo in se jih učijo poimenovati. 

 

Geometrijski liki 

Z natančnim opazovanjem teles preidemo na like. Telesa uporabimo 

kot štampiljke in jih odtiskujemo v peskovnik ali na papir. Tako 

preusmerimo otrokovo pozornost na posamezno ploskev telesa, 

značilno za določen lik. Na splošno si pod pojmom lik predstavljamo 

kakršen koli omejen del ravnine, otrok pa na začetku prepoznava 

samo nekatere pravilne like, npr. krog, kvadrat, pravokotnik in 

trikotnik (Cotič, Hodnik Čadež, Manfreda Kolar in Mutić, 1999). 
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Števila 

Števila in štetje sta dve ločeni znanji, ki se pri otroku običajno 

povežeta v skupen sistem pri petih letih starosti. Števila so osnova, 

brez katerih ni mogoča niti osnovna komunikacija z majhnim 

otrokom. Najpogostejši številski vzorci, ki jih uporabljamo, so: dve 

roki, dve nogi, pet prstov itd. Otrok se imena za števila uči ob 

pesmicah, rimah in poslušanju odraslega. Števila ponavlja najprej kot 

eno besedo, pozneje pa loči med posameznimi besedami za števila 

in si s tem širi besedišče. Običajno to še ni štetje, in sicer vse do 

takrat, dokler ne izgovarja števila pravilno in kaže preštetih stvari, 

vsako prešteje le enkrat in nobenega ne izpusti (Marjanovič Umek, 

2001).  

 

Matematični mlin – primer dobre prakse 

Imam skupino otrok v starosti od štiri do pet let. V pokoronskem času 

sva s sodelavko opazili, da imajo otroci na določenih področjih 

primanjkljaj v primerjavi s prejšnjimi generacijami. Če so generacije 

pred zdajšnjo v večini obvladale prepoznavanje barv, je v tej kar nekaj 

otrok, ki ali barve menjajo oz. jih ne prepoznavajo. Pomembno je, da 

učne pripomočke izbiramo previdno, pri čemer upoštevamo interese 

otrok, stopnjo njihovega intelektualnega razvoja ter njihove 

manipulativne in zaznavne sposobnosti. To predstavlja resen izziv za 

nešteto vzgojiteljev in učiteljev. Imamo ogromno didaktičnih 

sredstev za utrjevanje in spoznavanje, pa sem se kljub temu odločila, 

da raziščem kvalitetno sredstvo, ki bi mi pomagalo pri prepoznavanju 

in utrjevanju, hkrati pa bi bila to zabava za vso skupino. Na vsem 

znanem portalu Pinterest sem našla »Matematični mlin«, ki so ga 

razvile strokovne delavke na Poljskem.  

 

Mlin je odličen učni pripomoček za vzgojitelje v vrtcu in učitelje v 

prvem razredu. Pomaga pri poučevanju matematike skozi igro. Med 

igranjem iger z matematičnim mlinom otroci pridobivajo zavest o 

telesu in prostor, naučijo se rim in spoznavajo, kako oblikovati 

igre. Otroke učimo šteti, seštevati, odštevati in meriti. Uvajamo jih v 

svet geometrije. S pomočjo matematičnega mlina delamo tudi na 

njihovi koordinaciji, ravnotežju in fini motoriki.  Otroci se naučijo 

prepoznavati in poimenovati barve na igriv način. Uvajamo jih v svet 

geometrijskih likov. Matematični mlin lahko igra ključno vlogo pri 

razvoju govora in besednega izražanja, pri učenju razumevanja 

navodil ali vadbi slušnega spomina. Vključujemo vizualne dražljaje, 

občutek za dotik in gibanje. Takšne aktivne metode so primerne tako 

za manjše kot tudi za večje skupine vrtcev. Senzorični mlin, ki je 

nadgradnja, je namenjen predšolskim skupinam z majhnim številom 

udeležencev kakor tudi za otroke s posebnimi potrebami. To 

pripomoček ima manjše število trakov (10), kar je primerno za 

manjše skupine, torej pri izobraževanju s posebnimi 

potrebami. Trakovi so širši in krajši kot pri klasični različici mlina, so 

živih barv, vendar niso presvetli, da bi se izognili morebitni vizualni 

preobčutljivosti otrok. Še več, številke, ki so nameščene na trakovih, 

so gladke in izbočene, oblike pa so prišite in se razlikujejo po teksturi. 
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Mlin sem naredila sama po videnem, in sicer s prilagoditvijo za 

štiriindvajset otrok. Na obroč sem najprej prišila štiriindvajset trakov 

iz filca, v šestih barvah, osnovne štiri ter bela in oranžna. Obroč sem 

nadgradila z liki – trikotnik, kvadrat, krog in pravokotnik – in jih 

nalepila na konec traku, kjer ga drži otrok. Liki so tipni. Nad like pa 

sem na trak dodala kroge v številu od ena do pet. Za predšolske in 

šolske otroke bom naredila prilagoditev, kroge bom nadomestila s 

števili od ena do štiriindvajset.  

 

                       
Slika 1: Matematični mlin 

Vir: Lasten 

 

Za izvedbo so potrebni še kartončki z nalogami. Na posamezen 

karton sem obojestransko nalepila eno značilnost, npr. lik, barvo, 

število pik.  

 

 
Slika 2: Izdelava kartončkov 

Vir: Lasten 

 

Igre ves čas omogočajo sprotno preverjanje prepoznavanja in 

razumevanja navodil. Igre, ki so zapisane, sem si zamislila sama. Igre 

se igra v večini v telovadnici, na igrišču ali v večjem prostoru, kjer je 

prostor za gibanje. 

 

Primeri iger  

 Semafor – ogrevanje/utrjevanje barv 

Cilj: otrok doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo, otrok se 

spoznava z osnovnimi barvami, sproščeno izvaja naravne oblike 

gibanja, usposabljanje, pridobivanje in izboljšanje spretnosti za varno 

ravnanje v prometu. 

Opis: mlin leži na tleh. Stojim v obroču. Otroci se razporedijo okrog 

trakov in dobijo navodilo.  
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Kadar pokažem karton z zeleno barvo – POJDI, tečeš okrog mlina, ko 

pokažem rdečo – STOP, primi prvi trak, ki je v tvoji bližini in ga drži. 

Povezava je z varnostjo pri prometni vzgoji. Pri otrocih preverjam, 

kakšno barvo držijo.  

Priporočila in dodatne oblike: otroku, ki barve večkrat ne prepozna, 

lahko damo navodilo, da vedno prime le rdeč trak, naslednjič rumen 

… 

 

 
Slika 3: Igro vodi otrok 

Vir: Lasten 

 

 Ena, dve, tri … barva leti – utrjevanje barv 

Cilj: otrok doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo, otrok utrjuje 

barve, otrok sproščeno izvaja naravne oblike gibanja. 

Opis: na posameznih kartončkih imam nalepljene barve v barvi 

trakov. Vsak otrok drži trak določene barve. Otrokom dam najprej 

navodilo, kakšno nalogo bodo morali opraviti, nato pa dvignem 

kartonček z barvo. Naloge so povezane z gibanjem: hoja, hoja z 

dolgimi koraki, tek, hoja zadenjsko, poskoki, valjanje … Otrok se 

vedno vrne nazaj k svojemu traku. 

Priporočila in dodatne oblike: isto nalogo priredimo z liki. Na 

kartončkih so nalepljeni liki. 

 

 
Slika 4: Rumeni skačejo okrog po eni nogi 

Vir: Lasten 

 

 Poišči svoj obroč  

Cilj: otrok doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo, otrok potrebuje 

imena za števila, otrok spoznava prostor in se uči orientacije v 

prostoru, otrok prepoznava barve, spodbujamo gibalno dejavnost 

vseh otrok. 

Opis: v telovadnici ob stene enakovredno razporedimo šest obročev 

v barvah trakov. Vsak otrok najprej na svojem traku prešteje št. pik – 

krogov. Na trakovih so števila pik mešano razporejena in prilepljena 

na barve (glej sliko). Otrokom zopet damo najprej navodilo, kakšno 
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nalogo mora opraviti, nato pa pokažemo na kartončku barvo traku, 

ki mora nalogo izvesti. Npr. do obroča v svoji barvi skači kot žaba, 

nazaj tečeš; greš do obroča po vseh štirih; skači po eni nogi. 

Pomembno pri nalogi je, da otrok teče do obroča v svoji barvi traku. 

Priporočila in dodatne oblike: naloge niso tekmovalne narave. 

 

 
Slika 5: Poišči svoj obroč 

Vir: Lasten 

 

 Liki – krog, kvadrat, trikotnik, pravokotnik 

Cilj: otrok prepoznava geometrijske like, otrok pravilno razvršča like, 

uporaba in razvijanje spretnosti, spoznavanje in eksperimentiranje z 

materiali in predmeti in njihovimi izraznimi lastnostmi, spodbujamo 

gibalno dejavnost vseh otrok. 

Opis: okrog mlina razporedim po celi telovadnici like, ki jih v igralnici 

nastrižejo otroci, lahko pa so tudi ploščice za OŠ. V vsak kot 

telovadnice nalepimo enega od likov (kvadrat, krog, štirikotnik, 

trikotnik). Ko dvignem lik na kartončku (kvadrat, krog, štirikotnik, 

trikotnik), morajo otroci z nalepljenim likom na traku steči, poiskati 

ploščico, ki je enake oblike, kot je lik na traku in ga odnesti v identičen 

lik.  

Priporočila in dodatne oblike: starejšim otrokom lahko damo 

možnost, da iz likov tudi sproti nekaj sestavljajo (iz trikotnikov raketo, 

dopustimo jim ustvarjalnost). 

 

 
Slika 6: Igra liki 

Vir: Lasten 

 

 Števila – štetje 

Cilj: otrok doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo, razvijanje 

matematičnega mišljenja, otrok se uri v štetju. 

Opis: otroci si sami izberejo, na kateri trak bodo stopili. Na enem 

traku je lahko več otrok hkrati. Na penasti kocki imamo pike v številu 

od ena do pet, šesto polje je Jocker. Skupina otrok na traku dobi 

kocko in jo vrže. Prešteti morajo število pik in se za toliko pik, kot jih 
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kaže kocka, premaknejo po trakovih naprej. Če vržejo prazno polje, 

ostanejo tam, kjer so in jim damo dodatno nalogo (pet počepov, štirje 

poskoki ….). Kocko podamo otroku na naslednjem traku. 

Priporočila in dodatne oblike: otroci se lahko premikajo tudi nazaj. 

 

 
Slika 7: Štetje 

Vir: Lasten 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

Idej za igre ob traku in s tem utrjevanje in poznavanje barv, likov in 

števil je ogromno. Lahko naredimo nadgradnjo za seštevanje in 

odštevanje. Naloge dopuščajo neskončno možnost spreminjanja, 

prilagajanja, dodajanja, oteževanja. Vključujejo vse otroke, ki so ves 

čas v gibanju. Otrokom ponudimo priložnost, da stopijo v krog in oni 

kreirajo naloge. Naloge si je zelo dobro tudi sproti zapisovati. Ena od 

najpomembnejših stvari pa je, da ves čas lahko sproti preverjamo 

razumevanje in pridobivanje znanja. Zaposlitve lahko povežemo z 

elementi formativnega spremljanja otrok v vrtcu, aktivna vključenost 

otrok v proces, zbiranje in dokumentiranje dokazov, povratne 

informacije, učenje otrok od otrok in vrednotenje in 

samovrednotenje. 
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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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