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Tipni koledar za slepe in 

slabovidne 
 

MONIKA BENDA, dipl. vzg. 

benda.monika@gmail.com 

 

Povzetek: Kot je znano, pušča slepota resne posledice v osebnosti 

slepih in pri njihovih aktivnostih. Te so navzoče na različnih področjih 

njihovega osebnostnega, poklicnega in družabnega življenja. 

Izrazitejše so pri ljudeh, ki so slepi od rojstva, kakor pri tistih, ki so 

oslepeli kasneje, prav tako so izrazitejše pri popolnoma slepih kot pri 

slepih z ostankom vida. Vpliv slepote na osebnost in aktivnost slepih 

je lahko tako izrazit, da po pravici govorimo o svojevrstni 

neskladnosti v razvoju slepih v primerjavi z ljudmi, ki vidijo (Gojko 

Zovko, 1995). 

 

Ključne besede: slepi in slabovidni, omejitve, socializacija, tipne 

slikanice, tipni koledar 

 

Abstract: As is well known blindness leaves serious consequences in 

the personality of the blind and in their activities. These are present 

in various areas of their personal, professional and social life. They 

are more pronounced in people who are blind from birth than in 

those who are blind later, they are also more pronounced in the 

completely blind than in the blind with residual vision. The influence 

of blindness on the personality and activity of the blind can be so 

pronounced that we can rightly speak of a kind of inconsistency in 

the development of the blind in comparison with people who see 

(Gojko Zovko, 1995). 

 

Key words: blind and partially sighted, limitations, socialization, 

tactile picture books, tactile calendar 
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UVOD 

Slepi oziroma slabovidni učenec lahko dosega cilje programa redne 

osnovne šole, potrebuje le drugačne metode, pripomočke, prijeme 

in poti za dosego istega učnega standarda (Brvar, 2010). S tem se 

popolnoma strinjam, saj sem bila tudi sama pred 35 leti vključena v 

prilagojen način izobraževanja v redni osnovni šoli. Leta 1984, ko sem 

vstopila v program izobraževanja redne osnovne šole, mi je bila 

postavljena diagnoza katarakta na desnem in levem očesu. Moje 

težave z vidom so se pričele stopnjevati  v 4. razredu osnovne šole. 

Katarakta (siva mrena) se je pričela gostiti, posledično je bilo moje 

vidno polje vse bolj zamegljeno. Predmeti so izgubljali svojo ostrino, 

intenzivnost barve, določeni tudi obliko. Dobro se spomnim, da v 

tistem času v osnovni šoli, ki sem jo obiskovala, ni bilo nikogar, ki bi 

imel podobne težave, kot sem jih imela jaz. Bili so učenci, ki so imeli 

drugačne težave; učne ali vedenjske, za katere pa je bilo takrat 

rečeno, da so »nevzgojeni, neumni, lenuhi«. Priznati moram, da mi 

te besede še danes odzvanjajo v ušesih, in ko pomislim, skozi kakšno 

ponižanje so šli vsi ti otroci, ki so imeli težave z branjem (disleksijo), 

me kar zaboli. Z motnjo branja se v tem obdobju spopadam tudi sama 

kot mama 14-letne hčerke, ki ima prilagojen način izobraževanja prav 

zaradi omenjenih težav, dedne katarakte in disleksije. Za podiplomski 

študij sem se odločala nekaj časa in iskala smer, ki bi mi ponudila 

širok spekter znanja s področja »otroci s posebnimi potrebami«. 

Prepričana sem, da sem v smeri inkluzivne pedagogike našla pravo 

pot do znanja, ki ga želim osvojiti za nadaljnje delo. 

 

Medicinska opredelitev slepote in slabovidnosti 

Slepi in slabovidni so tisti, ki imajo okvaro vida, očesa ali okvaro 

vidnega polja. Kriteriji, po katerih se osebe z okvaro vida delijo na 

slepe in slabovidne, so:  

Slep je človek, ki nima ostankov vida, in tisti z minimalnim ostankom 

vida, to je do 4,9 % na boljšem očesu. Slep je tudi človek, ki ima na 

boljšem očesu zoženo vidno polje okrog fiksacijske točke 5 % ali manj. 

Slaboviden je človek, ki ima na boljšem očesu 5–30 % ostanka vida, 

pri čemer se razpon 5–9,9 % označuje kot težja slabovidnost. 

V skupino slabovidnih se uvrščajo tudi ljudje, ki imajo na boljšem 

očesu zoženo vidno polje okrog fiksacijske vidne točke 5–20 % ne 

glede na ostanek ostrine vida (Tatjana Murn, 2002, str. 12). 

 

Pedagoška opredelitev slepote in slabovidnosti 

Slabovidnost: učenec ima 10–30 % preostalega vida. Ob 

zagotovljenih ustreznih pogojih sprejema informacije po vidni poti. 

Uporablja korekcijska sredstva, kot so očala ali leče, ter optične 

pripomočke, kot so povečevalna stekla, lupe in podobno. 

Zagotovimo mu ustrezen prostor v bližini table z ustrezno osvetlitvijo 

delovne površine. 

Težja slabovidnost: učenec ima 5–9,9 % preostanka vida. Pretežni del 

učenja poteka po vidni poti, in sicer po metodi za slabovidne, ki 

zahteva prilagojene metode dela, uporabo optičnih pripomočkov, 
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učbenikov in besedil v povečanem tisku ter prilagojenih didaktičnih 

sredstev. 

Slepota z ostankom vida: učenec ima 2–4,9 % preostalega vida. Pri 

učenju še uporablja preostali vid, ki ga je potrebno z ustreznimi 

vajami še dodatno razvijati. Potrebuje prilagojene metode dela in 

optične pripomočke, učbenike, besedila v povečanem tisku ter 

prilagojena didaktična sredstva. Učenje poteka po kombinirani 

metodi, delno za slepe in delno za slabovidne. 

Slepota z minimalnim ostankom vida: učenec ima do 1,9 % 

preostanka vida. Vidi sence, obrise večjih predmetov in močno 

povečane črke. Dela po kombinirani metodi, delno za slepe in delno 

za slabovidne. Vid mu služi predvsem pri orientaciji, samostojnem 

gibanju in praktičnih zaposlitvah. Piše in bere pretežno v brajevi 

pisavi, potrebuje posebne metode dela in prilagojene pripomočke. 

Popolna slepota ali slepota z zaznavo svetlobe: učenec dela po 

metodi za slepe, uči se po tipnih in slušnih zaznavnih poteh. 

Uporablja brajev sistem branja in pisanja, učne pripomočke in 

pomagala za slepe, prilagojene pripomočke za igro, šport in 

vsakdanje življenje, za orientacijo in gibanje (Tatjana Murn, 2002, str. 

12–13). 

 

Vid 

Zgradba očesa: 

 zgornja veka, 

 solznica, 

 šarenica, 

 beločnica, 

 zenica, 

 roženica, 

 solze vod, 

 spodnja veka.  

Očesno zrklo obkrožajo tri ovojnice.  

Zunanja – vezivna ovojnica: 

 roženica,  

 beločnica.  

Srednja – žilna ovojnica: 

 žilnica, 

 šarenica, 

 ciliarnik. 

Notranja – živčna ovojnica: 

 pigmentni sloj. 

 mrežnica. 

 

Pomen vida 

Vid je zelo pomemben za razvoj posameznika (Zovko, 1955, Dycck, 

1992): 

Na perceptivnem področju nudi vid natančne in kontinuirane 

informacije o predmetih in pojavih, ki jih posameznik opazuje. 

Pomaga mu pri določanju lokacije predmeta, izvora zvoka ali šuma. 

Vloga vida je zelo pomembna pri neposrednem dojemanju stvarnosti 
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in pridobivanju izkušenj o njej. Vid je zelo pomemben za pojmovni 

razvoj posameznika. Pri osebah z okvaro vida le-ta poteka počasneje 

kot pri videčih ljudeh. Omogoča identifikacijo predmeta, dogodka in 

ljudi. Integrirana funkcija vida omogoča, da se predmeti in pojavi 

hitreje združujejo v celoto, kot bi se to dogajalo z ostalimi čutili pri 

odsotnosti vida. Vloga vida je še posebej močno izražena pri 

zaznavanju in organizaciji prostora. Otroku, ki leži v vozičku, vid 

omogoča, da spoznava svet tudi širše, izven vozička. Slep ali 

slaboviden otrok pa je v dojemanju okolice omejen, zato se tudi 

njegove predstave kvalitativno razlikujejo od predstav otroka, ki vidi. 

 

Slepi od rojstva in tisti, ki oslepijo v začetnem razvojnem obdobju, 

zaostajajo v gibalnem razvoju in ne osvojijo določenih gibalnih 

spretnosti tako kot njihovi videči sovrstniki. To je posledica 

odsotnosti vidne imitacije in vizualne motorične koordinacije. Vid 

močno olajša številne socialne interakcije. Slep otrok se prične 

smejati v istem obdobju kot videči otrok. Če otrok smeh vidi, ga tudi 

vrne. Pri slepih otrocih pa te podkrepitve ni, zato se otrok lahko 

preneha smejati. Odsotnost vidne funkcije lahko povzroči 

spremembe v obnašanju do okolice. Ima ključno vlogo v razvoju 

emocionalnih in socialnih interakcij med otrokom in staršem, med 

otrokom in širšim socialnim okoljem. 

 

V življenju vsakega posameznika ima pomen tudi komunikacija. Velik 

del neverbalne komunikacije temelji prav na vidu. Neverbalno se 

lahko sporazumevamo z mimiko, gestikulacijo, držo telesa in 

podobno, kar pa za slepe in slabovidne ni mogoče. Vid ima velik 

pomen v socialnem obnašanju. Z njegovo pomočjo se lažje 

identificira posameznika kot s pomočjo, sluha, dotika ali vonja. 

 

V zgodnjem otroštvu se razvija emocionalna in socialna navezanost 

na posameznika, kar otroku nudi občutek varnosti. Slepa oseba nima 

stalnih informacij o prisotnosti in odsotnosti oseb, ki so zanjo 

pomembne, kar pa zmanjšuje njen občutek varnosti, motivacijo za 

učenje in raziskovanje. 

 

Okvare vida 

Albinizem: prirojena okvara vida, pri kateri je oko brez pigmenta. 

Učenec s to motnjo se neugodno odziva na svetlobo (fotofobija), ker 

mu povzroča bleščanje in bolečino v očeh; nositi mora temna očala 

in se izogibati močni svetlobi. Pri pisanju in branju potrebuje rahlo 

zatemnitev delovne površine. V razredu naj sedi v temnejšem 

predelu. 

Afakija: oko brez očesne leče, kar je običajno posledica operativne 

odstranitve. Učenec uporablja očala ter ustrezna povečala in lupe. 

Stigmatizem: je motnja vida, ki jo povzroča neenakomerna 

ukrivljenost roženice, zato je na mrežnici slika nejasna. Učenec 

uporablja korekcijska očala z lečami. 

Daltonizem – barvna slepota: je delno ali popolno pomanjkanje ene 

ali več na svetlobo občutljivih snovi v čepkih na mrežnici. Učenec ni 
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sposoben razlikovati med nekaterimi barvami, najpogosteje med 

rdečo in zeleno. 

Glavkom – zelena mrena: je povečan očesni pritisk zaradi nabiranja 

očesne tekočine v zrklu. Povzroča hude bolečine in pogosto vodi v 

slepoto. Učenec, ki ima glavkom, mora stalno kontrolirati očesni 

pritisk pri oftalmologu. 

Hipermetropija – daljnovidnost: oko je prekratko, zato se slika 

predmetov preslika za mrežnico. Učenec slabše vidi od blizu, moteno 

je branje in pisanje. Uporablja očala ali kontaktne leče.  

Katarakta – siva mrena: je skaljena očesna leča, zaradi česar je vid 

moten, zamegljen. Oseba ima težave s prepoznavanjem predmetov, 

branjem ali pisanjem. 

Miopija – kratkovidnost: oko je predolgo, zato se slika predmetov 

projicira pred mrežnico. Učenec slabo vidi na daljavo, bolje pa na 

blizu. Uporablja očala ali kontaktne leče. V razredu naj sedi spredaj. 

Nistagmus: je trzanje očesnih zrkel, ki se odraža kot nehoteno, hitro 

ponavljajoče se gibanje oči v vodoravni, navpični ali krožni smeri. 

Učenec težko osredotoči pogled; za opazovanje, branje ali pisanje 

potrebuje umiritev in dovolj časa. 

Odstop mrežnice: mrežnica se loči od spodaj ležeče žilnice in povzroči 

motnje vida na prizadetem očesu, lahko tudi slepoto. Učenec ima 

običajno omejitev pri športni vzgoji  in dviganju težjih predmetov. 

Strabizem – škiljenje: je očesna motnja, pri kateri obe očesi ne 

gledata koordinirano v isto smer. Učenec vidi dvojno, moramo mu 

omogočiti najučinkovitejši način in podaljšan čas opazovanja.  

Zoženo vidno polje: je zmanjšanje ali izpad določenega vidnega 

prostora, ki ga oko naenkrat zajame. Ob zmanjšanju perifernega 

vidnega polja ima učenec težave pri gibanju, ob izpadu centralnega 

vidnega polja pa je oteženo branje ali pisanje (Murn, 2002, str. 37). 

 

Druga čutila  

Razvijanje preostalih čutov pri slepih in slabovidnih 

Tipne zaznave 

Ruski filozof Sečenov (Sečenov, 1947, po Jablan, 2010, str. 98) meni, 

da je zaradi podobnosti čutov vida in dotika z uporabo dotika možno 

ustvarjanje ustreznih podob. Pri vidu in tipu se informacije o 

gibanju/zaznavanju očesa in roke prenesejo v možgane, kjer se 

impulzi pretvorijo v slike in simbole, ki nekaj pomenijo. Opazimo 

lahko enakost fizioloških mehanizmov vida in dotika pri opažanju ter 

ohranjanju informacij in vsebin v možganih. 

 

Slušne zaznave 

Ton, šum, hrup, govorni signali so akustične informacije, ki sprožajo 

občutke. Doživljamo jih subjektivno, glede na znanje, ki ga imamo. 

Pri slepih so akustične informacije drugo perceptivno področje, ki jim 

omogoča znanja in vedenja, ki jih pridobivajo iz okolice. Omogočajo 

jim kognitivno učenje, ki ima važno vlogo v prostorski orientaciji in v 

razvoju mobilnosti ter tudi v razvoju govora – z artikulacijskega in 

lingvističnega vidika (Jablan, 2010). 
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Čutila za voh in okus 

Pri slepih sta vonj in okus čutili, ki dopolnjujeta tip in sluh. Za 

orientacijo so zelo pomembne vaje za prepoznavanje vonjav v 

prostoru in naravi. Vonjave je potrebno natančno spoznati. Otroka 

nenehno opozarjamo na različne vonje, šele tako jih osvoji (Brvar, 

2010). 

 

Komunikacija s slepim in slabovidnim učencem 

Človek ne more sprejeti sporočila na več ravneh npr. na vizualni ravni 

se komunikacija lahko zaplete (Kačič, 2000). Komunikacija je za slepo 

in slabovidno osebo življenjsko pomembna spretnost. Zaradi 

drugačnega razvoja receptorjev, razvitejše senzorike je slepa oseba z 

vidika videčih razvila drugačno zaznavanje zunanjega sveta, bolj 

instinktivno in poglobljeno. Pri vzpostavljanju stika s slepo osebo se 

moramo tega zavedati. Polnočutna oseba bo zaznala neverbalna 

sporočila slepega in se na njih odzvala, slepa oseba pa pri 

polnočutnem ne bo zmožna opaziti njegove mimike oziroma jo bo 

zaznala v zelo omejeni obliki in se zato ne bo mogla ustrezno odzvati. 

Lahko pride do občutka nerazumevanja na obeh straneh, kar vpliva 

na nadaljnjo komunikacijo (Kermauner, 2010). Slepe in slabovidne 

osebe lahko razvijejo natančno metodo za prepoznavanje 

neverbalnih sporočil izgovorjave sogovornika, lahko pa tudi izboljšajo 

kinestetično zaznavanje. Na ta način začutijo počutje sogovornika. 

Procesi velikokrat potekajo nezavedno, npr. če je oseba napeta, se to 

izraža pri njeni telesni drži in gibanju, glasu, načinu govora, dihanju, 

kar slepi zazna tudi na daljavo. Slepa oseba ne vidi neverbalnega 

sporočila sogovornika in tudi sama jih daje malo (Kermauner, 2010). 

 

Ko vstopamo v bližino slepe osebe, upoštevamo, da našega 

prihajanja ne vidi, zato poskrbimo, da nas bo vsaj slišala in se tako 

pripravila na nas. Predstavimo se z imenom in nalogo, ki jo 

opravljamo. Če je v prostoru več oseb, poskrbimo, da so naše besede 

namenjene samo njej. Ne pomaga nam, če ji z mimiko ali gestami 

sporočimo svoje namene. Moramo se naučiti misliti na glas ali 

sprotno govoriti. Ko se pogovarjamo s slepim, ne počnemo drugih 

stvari, misleč, da nas ne vidi. Obstaja nekaj smernic, ki naj bi se 

upoštevale v komunikaciji med slepim in videčim (Hafnar, 2013): 

 Nedvoumen način sporočanja, kratka sporočila. 

 Sprotno preverjanje sprejete informacije. 

 Kazalne, nedoločne zaimke nadomestimo s konkretno besedo – 

upoštevamo izpad vida. 

 Poskrbimo za nehrupno okolje, v hrupu se slepa oseba težko 

orientira. 

 Poimenujemo prejemnika sporočila in gledamo slepega v obraz, 

ko govorimo z njim, ter mu pomagamo premagovati 

komunikacijske ovire. 

 Pisna gradiva jim vedno preberemo. 

 Pri podpisovanju dokumentov jim te obvezno najprej preberemo, 

nato jim levi kazalec položimo na točko, kjer naj bi pričeli s 

podpisom.  
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 Ponudimo dovolj komunikacijskega prostora. 

 

Obseg okvare vida je opredeljen takole (Brvar, 2010): 

 slabovidnost: 10–30 %, 

 težka slabovidnost: 5–9,9 %, 

 slepi z ostankom vida: 2–4,9 %, 

 slepi z minimalnim ostankom vida: 1,9 %, 

 popolna slepota. 

 

Glede na to opredelitev ločimo tri komunikacijske poti – tri temeljne 

metode dela: 

 komunikacijska pot za slepe, 

 komunikacijska pot za slabovidne, 

 kombinirana komunikacijska pot. 

 

Besedna in nebesedna komunikacija  

Nebesedna komunikacija s slepim niso kretnje ali mimika, ampak 

neposreden dotik ali gib pri orientaciji, pri opisovanju določenega 

pojma, pri demonstraciji predmeta, pri spremljanju. Slepega ne 

smemo potiskati pred seboj ali ga vleči za roko, porivati v neznan 

prostor ali pustiti brez znane oporne točke. Vedno stojimo korak pred 

njim in mu ponudimo komolec (Brvar, 2010). 

 

 

 

Pisna komunikacija 

Slepi učenec lahko piše na brajev pisalni stroj, na računalnik brajeve 

vrstice ali v elektronsko beležnico. Več težav pri zapisovanju ima 

lahko zelo slaboviden učenec. Pomaga si lahko z lupo ali elektronskim 

povečalom, lahko zapisuje tudi na računalnik z večjo zaslonsko sliko. 

Pri slabovidnih učencih ne smemo biti kritični do ličnosti rokopisa, 

ampak le do vsebine, saj zaradi okvare vida pišejo manj čitljivo, mimo 

vrste in zaradi otežene vidne koordinacije neenakomerno (Brvar, 

2010). 

 

Branje 

Slepi ali slabovidni učenec navadno potrebuje več časa, da prebere 

določeno snov. Učbeniki v brajici ali v povečanem tisku so zaradi 

načina zapisa zajetnejši. Pri slepih se vse bolj uveljavlja branje z 

brajevo vrstico in poslušanje preko zvočnega izhoda na računalniku. 

Tudi slabovidni učenci vse bolj uporabljajo računalnik, kjer si lahko 

individualno prilagodijo velikost zapisa. Nekateri slabovidni učenci 

lahko uporabljajo tudi običajen učbenik za videče učence, toda le z 

namiznim povečalom ali osebno lupo. Pri tem pa je nepogrešljiva 

bralna mizica (Brvar, 2010). 

 

Tipna slikanica  

»Tipna slikanica je vsaka slikanica, ki je dostopna tipni zaznavi« 

(Kermauner, 2009). Z njeno pomočjo ne moremo v celoti nadomestiti 
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slikovnega gradiva, a je v procesu izobraževanja slepih in slabovidnih 

pomemben vir informacij (Kermauner, 2009). 

 

Pomen tipne slikanice 

Tipne ilustracije se danes v izobraževanju slepih in slabovidnih veliko 

uporabljajo, potreba po tipnem materialu je velika. Uporaba tipnega 

materiala je zelo obsežna (Edman, 1992): 

 Predšolski otroci potrebujejo ilustracije ljudi, živali, objektov v 

njihovi okolici, slike ob zgodbah v knjigi, simbolne prikaze, 

smešne skice, igralne table, igralne karte v reliefu. 

 Učenci in študentje potrebujejo širši izbor materialov, od 

prikazov v učbenikih do enostavnih materialov, slik, zemljevidov, 

prikazov in matematičnih diagramov. 

 Zaposleni slepi in slabovidni potrebujejo navodila, napotke, 

informacijske letake, opise naprav v brajici, diagrame za 

računalnik, zemljevide …  

 Bralci potrebujejo ilustracije novel, tehničnih knjig, časopisov, 

igralnih polj, diagramov, Braillovih notnih gradiv, vremenskih 

napovedi, urnikov, koledarjev, zemljevidov, navodil, anatomskih 

ilustracij … 

 Starejši slepi in slabovidni potrebujejo zemljevide mest, železnic, 

rek, cest za pomoč pri potovanju ali poslušanju poročil po radiu 

ali televiziji. 

 

 

Tipna slikanica na Slovenskem 

 Prvo slovensko tipno slikanico Snežna roža (2004) je izdelala dr. 

Aksinja Kermauner.  

 Istega leta je na Zavodu za slepo in slabovidno mladino izšel 

priročnik Risanje za slepe, avtorjev Iva Gerbca in Romana 

Brvarja. 

 Vid na izletu (2006), Klara Ramljak (diplomsko delo).  

 Leta 2006 knjiga Kužek Bahalo in 2007 Poletne norčije, avtorja 

Bojana Gruma.  

 Lilijana Praprotnik Zupančič z umetniškim imenom Lila Prap je 

leta 2010 izdala slikanico Zakaj so zebre progaste? 

 Leta 2010 je izšla slikanica dr. Aksinje Kermauner z naslovom Žiga 

špaget gre v širni svet. 

 Leta 2012 je izšla tipna slikanica Žar ptica in Soj ptič, avtoric dr. 

Aksinje Kermauner in Marije Prelog. 

 Tipanke tujih avtorjev hranijo v Centru Iris v Ljubljani, Typhlo n 

Tactus iz Diona (Furlan, 2013). 

 Mateja Jerina Gubanc je leta 2018 izdelala prvo slovensko tipano 

slikanico s črno-belimi kontrasti Pingvinčki. 

 

Pravila izdelave tipnih slikanic 

 Velikost; narejene morajo biti v velikosti rok slepega. Velikost ne 

sme presegati formata A4. 
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 Generalizacija; tipna slikanica mora biti generalizirana do te 

mere, da je njena vsebina prepoznana z otipom, nedvoumna. 

Vsebino zato namerno osiromašimo. 

 Barvni kontrast; večina slepih učencev razloči močne barve, zato 

tipne slikanice obarvamo z močnimi, kontrastnimi barvami, ki 

pomagajo tudi pri razvijanju preostalega vida. 

 Sorazmerje; skušamo se držati sorazmerij v naravi. 

 Material; asociira naj na stvarno podobo objekta ali naj ga po 

posameznih lastnostih podpira. 

 Vezava; tipanka naj bo vezana tako, da jo je mogoče popolnoma 

odpreti, tako omogoča uporabo obeh rok. 

 Varnost; materiali in izdelava naj bodo varni. 

 Estetski vidik; ne smemo pozabiti na slepe, ki imajo še majhen 

odstotek vida, predvsem pa tudi na videče, ki pridejo v stik s 

tipno slikanico. Zato pazimo, da ne zanemarimo estetskega 

vidika. Pri ilustriranju združimo nazornost oziroma ločljivost in 

umetniško vidno podobo (Kermauner, 2009). 

 

Ideja o tipni slikanici 

Moja tipna slikanica je oblikovana v koledar za slepe in slabovidne. 

Zgodba o fantu Urbanu in psički Vidi se s posameznimi odlomki 

prepleta skozi celo leto. Prične se s kratkim uvodom, v katerem sta 

predstavljena Urban in Vida. Ideja o oblikovanju in izdelavi koledarja 

se mi je porodila po obisku predstavnikov prostovoljnega gasilskega 

društva, ki so pobirali članarino za tekoče leto in ob tem podarili letni 

koledar. Koledar, zakaj ne? Na različnih spletnih straneh sem si nato 

ogledala, kako so izdelani koledarji za slepe in slabovidne.  

 

Priprava na izdelavo tipne slikanice 

Ogledala sem si nekaj tipnih slikanic, material, ki je bil uporabljen, 

tehnike izdelave, v literaturi sem si prebrala, na kaj vse moram biti 

pozorna pri izdelavi, kaj je potrebno upoštevati. V papirnici sem 

kupila material, za katerega sem predvidevala, da ga bom 

potrebovala. Nekaj materiala sem našla tudi doma med svojo zalogo. 

Kupila sem zvezek spiralne vezave, s trdimi platnicami in listi iz trdega 

kartona v črni barvi. Uporabila sem tudi naravni material, ki je na otip 

popolnoma enak realnim predmetom iz narave. 

 

Izdelava tipne slikanice 

Glede na koledarski mesec sem si razporedila material, ki ga bom 

uporabila za prikaz, kaj vse sta Vida in Urban delala. 

Uporabila sem naslednji material: 

 zvezek spiralne vezave s trdimi platnicami, 

 papir različne barve, 

 lepilo, 

 vroče lepilo, 

 blago različnih struktur, 

 volno, 

 vrvico, 

 les, 
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 vinil, 

 lesene ščipalke, 

 valovito lepenko, 

 škarje, 

 olfa nož, 

 podlago v imitaciji trave, 

 prašek za puding, 

 PVC vrečke, 

 penasto gumo, 

 svinčnik, 

 filc različnih barv, 

 magnete. 

 

Uvodno besedilo, ki se nahaja na prvi strani, opisuje fanta Urbana in 

njegovo psičko Vido. Nato je besedilo razdeljeno po odlomkih, in 

sicer za vsak mesec posebej. Koledarsko leto šteje 12 mesecev in 

toliko strani zavzema tudi koledar. Urban in Vida kot lika se na vsako 

stran pritrdita z magnetom, tako ima bralec nalogo, da glede na 

prebrano besedilo poišče prostor, kjer bosta Urban in Vida prevzela 

svojo vlogo.  

 

 

 

 

 

  
Slika 1: Prijatelja 365 dni v letu (koledar) 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 2: Urban in Vida  

Vir: Lasten 
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Slika 3: Urban in Vida, mesec junij 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Vid je pomembno čutilo v procesu razvoja človeka, na poti k 

samostojnosti in oblikovanju človeka v celoto, ki z rojstvom prične 

vzpostavljati komunikacijo z okolico. Komunikacija pa je motena, ko 

se človek sooči z motnjo vida oziroma motnjo preostalih čutil, gibalno 

oviranostjo ali duševno motnjo. Menim, da se vse naštete oblike 

motenj med seboj v določenem času povezujejo ter ovirajo človeka 

pri opravljanju vsakodnevnih nalog in potreb. Naloga nas, ki smo 

polno čuteči, gibalno in duševno zmožni opravljati vsakodnevna 

opravila, je, da pomagamo tistim, ki tega ne zmorejo. Pomagati jim 

moramo, da se lahko vključujejo v polno življenje. To pomeni, da 

moramo zanje poskrbeti na ta način, da jim prilagodimo določene 

predmete in okolico tako, da bodo zmožni opraviti kar največ 

življenjsko pomembnih aktivnosti sami in bodo s tem ohranjali 

zmožnost samostojnosti. 
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Povzetek: S sporazumevanjem spoznavamo samega sebe in pa tudi 

svet, v katerem živimo. Čeprav je to osnovna človeška potreba, 

predstavlja enega največjih izzivov, tako v poslovnih kot v zasebnih 

odnosih. Dobro je, da se zavedamo, da smo si ljudje različni, in da ima 

vsak pravico do svojega mnenja. Naša dolžnost pa je, da mnenje, pa 

četudi je nam nevšečno, spoštljivo sprejmemo. Ljudje pozabimo, da 

položaj in oseba ni isto, in da ljudje na vrhu hierarhične lestvice niso 

več vredni od tistih, ki so nižje. Prej ali slej ugotovimo, da če si želimo 

izboljšati odnose in komunikacijo z ljudmi, je dobro, da imamo 

lahkotne misli, spoštujemo in se vživimo v sogovornika, pozorno 

poslušamo ter upoštevamo čustveno kompetenco in imamo 

usklajeno besedno in nebesedno komunikacijo. Le toliko, kolikor se 

zavedaš človečnosti v sebi, si lahko človek svojemu bližnjemu. Ko pa 

izgubiš stik in spoštovanje do drugih ljudi, ga boš tudi do sebe.  

 

Ključne besede: nenasilna komunikacija, spoštovanje, empatija, 

strpnost 

 

Abstract: Through communication we get to know ourselves and also 

the world in which we live. Although this is a basic human need, it 

poses one of the greatest challenges in both business and private 

relationships. It is good to be aware that we are different people and 

that everyone has the right to their own opinion. It is our duty, 

however, to respectfully accept these opinions, even if it is 

unpleasant for us. People often forget that position and person are 

not the same, and that people at the top of the hierarchical ladder 

are no longer worthy of those below. Sooner or later we find that if 

we want to improve our relationships and communication with 

people, it is good to have unburdened thoughts, respect and 

empathize with the interlocutor, listen carefully, take into account 

emotional competence and have coordinated verbal and nonverbal 

communication. Only as long as you are aware of the humanity 

within you, can you be a man to your neighbor. But when you lose 

touch and respect for other people, sooner or later you will lose it to 

yourself. 

 

Key words: nonviolent communication, respect, empathy, tolerance 
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UVOD 

Komunikacija naj bo prijazna. Če jo želimo izpovedovati z besedami, 

moramo uporabljati prijazne besede, kar je povezano z načinom 

govora. Enak stavek ima lahko dva popolnoma različna pomena, 

odvisno od tega, kako smo ga izgovorili. Včasih se zgodi, da naše 

besede izražajo eno, ton glasu pa nekaj drugega. In tako pošiljamo 

dvojna sporočila. Večkrat se vprašam, kaj nas odvrača od prijaznosti 

in vedno znova pridem do zaključka, da so posebne oblike uporabe 

jezika in sporazumevanje tisto, kar prispeva k temu, da se drug do 

drugega in predvsem do samega sebe vedemo nasilno. In vsekakor 

nas to oddaljuje.  

Želim si prijaznosti, 

ki bo kot trdna vez med menoj in drugimi 

in ki bo izvirala iz veselja, ki ga čutimo,  

ko dajemo iz srca. 

(Marshall Rosenberg) 

 

Sporazumevanje v vsakdanjem življenju 

Vsakodnevno se soočamo z različnimi ljudmi, ki imajo različne 

interese, cilje, znanje, razumevanje ... Večkrat smo prisiljeni 

komunicirati in vzpostavljati medosebne odnose z različnimi ljudmi, 

zato se je treba prilagajati, drug drugemu priznati drugačnost in s tem 

prispevati h kakovostnejšim odnosom in boljšemu sporazumevanju. 

Tako spoznavamo samega sebe in pa tudi svet, v katerem živimo. 

Čeprav je to osnovna človeška potreba, predstavlja enega največjih 

izzivov, tako v poslovnih kot v zasebnih odnosih. Sogovornika se v 

procesu komunikacije drug na drugega ves čas odzivata in vsekakor 

se strinjam, da obnašanja in načina komunikacije drugih ljudi ne 

moremo neposredno obvladovati, vedno pa se lahko naučimo 

obvladovati lastno obnašanje in razvijemo tehnike nenasilne 

komunikacije, zaradi katerih bodo tudi odzivi našega sogovornika 

postali drugačni. Poznamo različne oblike sporazumevanja, ki nam 

omogočajo, ali dajanje ali pridobivanje informacij, vzdrževanje 

stikov, delovanje in prenos idej, zamisli, rešitev ali pa izmenjavo 

podatkov in mnenj. Lahko nam omogoči raziskovalno ter razvojno 

dejavnost, pregled, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, reševanje 

tekočih in potencialnih problemov, začenjanje, razvoj in končanje 

nekega dela. 

 

Sporazumevanje in moralistične sodbe 

Ena izmed oblik komunikacije, ki oddaljuje, so moralistične sodbe, ki 

jih izrekamo, da z njimi izrazimo svoje mnenje o ljudeh. Ta nas zapre 

v svoj svet predstav o tem, kaj je prav in kaj ni prav in še naprej vse 

do tega, kdo je dober, slab, normalen, nenormalen, odgovoren, 

neodgovoren, pameten, neumen … (Rosenberg, 2004). Zato pa 

vedimo, da ko ocenjujemo druge, v resnici izražamo svoje lastne 

potrebe in vrednotenja. Medosebni odnosi se začenjajo s tem, da se 

odnosa zavedamo in se razvija najprej z usklajevanjem sodelovanja 

med osebami, ki sodelujejo v odnosu. Ravno zato so zelo pomembni 

za razvoj človekove osebnosti v socialnem, čustvenem in 
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intelektualnem smislu. Komuniciranje še ne zagotavlja trajnejšega 

prijateljevanja. Lahko pride samo do bežnega srečanja, dejanja ali do 

izmenjave informacij.  

 

Sporazumevanje na delovnem mestu 

Dobro je, da se zavedamo, da smo si ljudje različni, in da ima vsak 

pravico do svojega mnenja. Naša dolžnost pa je, da mnenje, pa četudi 

je nam nevšečno, spoštljivo sprejmemo. Ko gre za odnose med 

podrejenimi in nadrejenimi, so ti predvsem odvisni od razumevanja 

takšnih odnosov na obeh straneh. Ljudje pozabimo, da položaj in 

oseba ni isto, in da ljudje na vrhu hierarhične lestvice niso več vredni 

od tistih, ki so nižje. Odnosi naj bi bili vzajemni in to se najbolje 

doseže z dialogom, saj se v njem obe strani odzivata, poslušata in 

sprejemata predloge. Naučimo se ločevati med opazovanjem in 

ocenjevanjem. Kadar povezujemo opazovanje z ocenjevanjem, se 

zgodi, da sogovorec sliši kritiko in ne soglaša s tistim, kar pravimo. 

Zato se izogibajmo togih posploševanj in raje to, kar smo opazili, 

natančno opremimo s časom in prostorom. Osebno izražanje 

pomeni, da imamo pravico do izražanja, ustvarjanja novih 

medosebnih odnosov, individualnosti. Nihče nima pravice ovirati 

svobodnega izražanja misli, mnenj in čustev, saj je povratna 

informacija pomembna za obe strani, ker omogoča pridobiti mnenje 

o tem, kaj drugi mislijo, čutijo, kako vedenje drugih vpliva nanje in 

obratno. Če ni povratne informacije, ni pravega stika med ljudmi, in 

tako se medosebnih odnosov ne da spremeniti, izboljšati. Vsak 

posameznik nekaj ve, zna, vsi skupaj vemo in znamo več, in to bi bilo 

dobro izkoristiti. Ampak ne s primerjanjem, kajti tudi primerjanje je 

oblika obsojanja. Greenberg (Rosenberg, 2004) v svoji knjigi zelo lepo 

predstavi, da če si bralci resnično želijo biti v življenju nesrečni, naj se 

naučijo, kako bodo svoja življenja primerjali z drugimi. Za tiste, ki bi 

se želeli tega naučiti, predlaga celo nekaj vaj. Nevarni smo sebi in 

drugim, dokler se ne zavedamo odgovornosti za to, kako se 

obnašamo, kaj mislimo in čutimo.  

 

 
Slika 1: Komunikacija naj bo prijazna 

 Vir: Lasten 
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Ali razumem pravilno? 

In ko pišem o tem, da je dobro, da ima vsak svoje mnenje in da je 

prav, da mnenje drugega spoštljivo sprejmemo, navajam nekaj 

primerov, kdaj so dijaki (danes že 4. letnik) občutili, da so postali 

oziroma kdaj še bodo postali pravi moški.  

 

»Kdaj postanemo moški, se sprašuje mnogo mladoletnikov, vendar 

točnega odgovora ni, zato si vsak po svoje zamisli, kdaj je postal 

moški. Nekateri pridobijo ta status s starostjo, nekateri pa že zgodaj 

v mladosti. Za marsikoga je to zaradi prisiljenega dela, izgube 

prijatelja ali družinskega člana … Mladoletne vrstnike vse prevečkrat 

zavede ulica in se podajo v nevarnost z razlogom, da bi izgledali 

odraslo ter spoštovano. Razumem ljudi, ki se v to podajo, ker nimajo 

druge izbire v življenju in je to priložnost za hiter zaslužek in 

spoštovanje. Ampak kaj ima to ulično življenje z moškostjo? Najstnike 

zavede videno razkošje, denar, avtomobili, ugled, slava in vse to jim 

opere možgane.« 

»Kot pravi moški sem se počutil že mnogokrat. Pa sem kasneje 

spoznal, da še nisem moški.  Prvič, ko sem se počutil kot moški, sem 

bil še majhen otrok. Bilo je takrat, ko sem prvič dosegel stikalo za luč 

na stranišču. A ko sem prišel v osnovno šolo, sem ugotovil, da so vsi 

moji sošolci višji od mene, močnejši, pametnejši, bolj zgovorni ... 

Odločil sem se, da če se želim počutiti kot moški, bom moral ciljati na 

višje cilje. Kmalu sem prišel v 7. razred in znova ugotovil, da sem 

moški, saj sem prerasel svojo mami. Od takrat naprej me je vedno 

prosila, naj ji podam stvari iz višjih polic. To mi je bilo nenormalno 

všeč. Danes nisem s to definicijo zadovoljen in mislim, da si moški 

takrat, ko te prijateljica, sestra ali mater prosi za pomoč pri odpiranju 

kozarca kislih kumaric. Da moški postaneš takrat, ko dobiš prvo 

službo, ko se prvič pobriješ in odneseš mami omaro v klet.« 

»Sam sem mnenja, da iz fanta postaneš moški, ko začneš prevzemati 

odgovornost za svoja dejanja, si odgovoren za ljudi, ki te obkrožajo, 

si navdih in podpora družini in prijateljem. Doma imam močno 

podporo očeta, za kar sem zelo hvaležen, saj se zavedam, da to ni 

samoumevno.  Ko sem bil star tri leta, me je oče naučil smučati, prav 

tako me je peljal na mnoge avtomobilske dirke, saj je sam velik 

navdušenec avtomobilizma in je svoj entuziazem prenesel tudi name. 

Še vedno greva velikokrat skupaj na dirke in ja, se zavedam, da to ni 

tipično za najstnike in da se moji prijatelji čudijo, ko jim povem, da 

sem bil na dirki z očetom, ampak mi je na koncu koncev vseeno, ker 

me taki dogodki spominjajo na otroštvo in z njimi ustvarjam nove 

spomine, ki bodo ostali za vedno.« 

»Prvič sem se počutil kot moški, ko sem začel preraščati brate in kar 

naenkrat se mi je zazdelo, da sem začel drugače razmišljati in sam 

sprejemati, tudi nepravilne, odločitve. Zdelo se mi je odraslo, da sem 

šel sam plačat položnice in kmalu doživel največji šok odraslosti, ko 

sem dobil kazen in jo moral sam plačati. Takrat mi je kliknilo, da sem 

sam odgovoren za svoje odločitve in da je bolje dobro premisliti, 

preden nekaj, kar ni najbolje, storimo. Tako se večkrat spomnim 

svojega brezskrbnega otroštva.« 



17 
 

»Moški postane moški, ko zna sam skrbeti zase. To pomeni, zna 

kuhati, pospravljati, prati … skratka ob teh opravilih ne potrebuje 

pomoči. Ker sta se starša ločila, sem moral večkrat poskrbeti zase, a 

sem še vedno mnenja, da sem v fazi prehoda. Nisem otrok, ampak 

tudi moški še nisem. Mislim, da se bom počutil kot pravi moški takrat, 

ko bom sam služil denar, in sam, s svojim denarjem, plačeval stroške, 

ki jih ustvarim.« 

 

Naravno je, da prijazno dajemo in sprejemamo. Na tak način se začne 

spoznavanje. Brez samo razkrivanja ni mogoče ustvariti odnosa, saj 

na takšen način z drugimi delimo svoja čustva in reakcije na trenutno 

situacijo pa tudi tiste podatke iz preteklosti, ki so nujni za 

razumevanje naših sedanjih reakcij. Vstopanje v odnose, njihovo 

oblikovanje, preoblikovanje in prekinjanje so trajne dejavnosti 

vsakega človeka in so temeljni znak dejavnosti vseh ljudi ter temeljni 

znak človekove socialne narave. Uspešni odnosi so pogoj za 

posameznikovo srečo in uspeh: samorazkrivanje, samozavedanje in 

sprejemanje samega sebe. Zaupanje v razkrivanje svojih osebnih 

prepričanj je odvisno od tega, koliko se zavedamo sami sebe oziroma 

svojih reakcij, v kolikšni meri sprejemamo sami sebe in kako dobro to 

znamo sporočiti drugemu (Rosenberg, 2004). Ne gre za nič drugega, 

kot za točno in nedvoumno posredovanje misli in čustev. In ljudje se 

bojimo odkritosti, saj nismo prepričani, ali res znamo biti do ljudi 

spoštljivi. Vsaka oseba je edinstvena in ima lastnosti, ki so dane samo 

njej. Zato je prav, da jo takšno sprejmemo in spoštujemo. Pomembno 

je, da smo do drugih oseb in sebe iskreni in sočutni, kajti v 

komunikacijskem procesu nismo sami. Sodeluje tako pošiljatelj, ki 

prek komunikacijske poti pošlje sporočilo, kot prejemnik, ki sporočilo 

prejme.   

 

Kako naj izboljšam sporazumevanje? 

Prej ali slej ugotovimo, da če si želimo izboljšati odnose in 

komunikacijo z ljudmi, je dobro, da imamo lahkotne misli, 

spoštujemo in se vživimo v sogovornika, pozorno poslušamo ter 

upoštevamo čustveno kompetenco in imamo usklajeno besedno in 

nebesedno komunikacijo. Ne pozabimo, da je sporazumevanje 

najzahtevnejša človekova dejavnost. Vanjo je vključeno celotno 

človekovo telo (prsti na nogah, bitje srca, vsa čustva, roke …), umski 

in čustveni potencial. In tu postane zanimivo. Večkrat ustvarjamo 

nejasnosti, ker uporabljamo besedo »čutim«, ne da bi z njo res 

izražali kakšna čustva. Ko si ustvarimo besedišče, s katerim bomo 

jasno in izrazito poimenovali ali prepoznali svoja čustva (cenjen, divji, 

grozen, izmučen, lep, ljubezniv, mladosten, neuspešen, plašen vesel 

…), se bomo lažje sporazumevali z drugimi. Svet je takšen, kakršen je. 

In včasih smo obdani z lepimi besedami, včasih pa tudi ne. Od nas 

samih je pa odvisno, kako bomo informacijo sprejeli. Rosenberg 

navaja štiri možnosti, kako lahko sprejmemo negativna sporočila. 

Prva možnost je, da krivimo sebe, druga, da krivdo pripišemo 

tistemu, ki govori. Ali pa se na negativno sporočilo odzovemo tako, 

da se poskusimo zavedati svojih lastnih čustev in potreb. Težko nam 
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je, ker naši napori niso opaženi. Ampak vprašanje je, ali smo svoje 

želje sploh izrazili? Kako naj sogovorec sliši in razume naše potrebe, 

če jih nismo izrazili tako, da bi vzbudile pozitiven odziv. In četrta 

možnost pomeni razumeti, kaj drugi v tistem trenutku čuti in 

potrebuje. Čuti in potrebuje. Občutki so naši pomagači, zato jim 

namenimo več pozornosti (Rosenberg, 2004). In znova, občutki niso 

naše misli. Misli se dogajajo v glavi, občutki pa po navadi nekje drugje 

v telesu. Tudi če so občutki neprijetni, si jih dovolimo občutiti, kajti le 

tako bomo lahko poiskali izvor. Ljudje imamo več potreb. Po zdravju, 

udobju, avtonomiji, sočutju, spoštovanju, učinkovitosti, zaupanju, 

lepoti, harmoniji …  

 

Ali smo strpni pri sporazumevanju? 

Če sami ne bomo prepoznali in kasneje tudi cenili naših potreb, jih 

tudi drugi ne bodo. In ravno zato se kot profesorica slovenščine v šoli 

z dijaki večkrat igram različne igrice, s katerimi spoznavamo svoje 

potrebe, jih izrazimo in analiziramo. Kajti svet njihove mladosti je 

popolnoma drugačen od sveta mojega odraščanja in nekateri dijaki 

so popolnoma pasivni ter živijo le z mislijo, kako lepo bi bilo imeti 

drevo na vrtu in tudi drugače v življenju, ne le v šoli, ne izražajo svojih 

občutkov, želja, potreb, vrednot … Medtem ko aktivni dijaki drevo 

posadijo in ga zalivajo (Musek Lešnik, 2020). Na mednarodni dan 

strpnosti je bila idealna priložnost, da se pogovorimo in se 

spomnimo, kaj strpnost sploh je. S pomočjo vodenih vprašanj smo 

odprli debato, česa si vsi ljudje želimo (sprejetosti, miru, svobode, 

spoštovanja …), kako smo si različni (po velikosti, barvi kože, las, po 

narodnosti, po sposobnostih …) in ugotovili, da so nekateri drugačni 

(ljudje, ki ne vidijo, invalidi, drugače misleči …). Pogovor je dijake 

spodbudil k zavedanju spoštljivih in strpnih medsebojnih odnosov, 

kako nenasilno komuniciramo, pomembnosti poslušanja in kakšne 

posledice lahko ima nestrpnost. Seveda so se dotaknili tudi teme, da 

do fašizma in rasizma ne smemo biti strpni.  

»Strpnost mi pomeni enakovreden pogovor s sogovorcem. To je 

pravilo vljudnega obnašanja. Ne segaš v besedo, kljub temu, da se z 

mnenjem ne strinjaš. Počakaš in spoštljivo poveš, ko si na vrsti.« 

»Strpnost je toleriranje nečesa, s čimer se ne strinjaš. Trenutno je v 

svetu potrebno ogromno strpnosti. Včasih tudi sama ne povem 

vsega, kar si mislim, saj ne vem, če bodo ostali moje mnenje sprejeli.« 

»Spoštovanje je enako strpnosti. Strpni moramo biti do vseh ljudi: do 

ljudi z omejenimi možnostmi, do predstavnikov različnih dobrodelnih 

organizacij, do ljudi druge rase.« 

»Strpnost pomeni, da mišljenje nekoga drugega ni slabše od tvojega. 

Vse misli so enakovredne.« 

»Zgodilo se je, da nisem več mogel biti toleranten do prijateljev. 

Takrat sem se umaknil.« 

»Je sposobnost mirnega sožitja z osebami v skupnosti.« 

»Strpnost je, ko se pogovarjaš z osebo, jo poslušaš in njeno mnenje 

šteje toliko kot tvoje.« 
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ZAKLJUČEK 

V nenasilni komunikaciji je opazovanje ključno pri razumevanju 

nastale situacije. Na dogodek glejmo objektivno, brez da vpletamo 

svoje predstave. Tako kot kamera posname pripetljaj. Nato povejmo, 

kako smo se ob tem dejanju počutili. Ob tem se zavedajmo, da takoj 

ko v mislih začnemo za svoje občutke kriviti druge, izgubimo stik z 

osebo na drugi strani in ta se začne braniti in umikati. Ko izrazimo 

svoje občutke, izrazimo svoja globlja hrepenenja (potrebe) in kot 

zadnje, prošnjo, kaj naj sogovorec naredi. To ni zahteva, ampak 

prošnja. Oseba se lahko odloči, da odgovori nikalno. Cilj je, da 

vzpostavimo razumevanje, ne pa da uveljavimo svojo idejo na vse ali 

nič. Oseba na drugi strani je živo bitje, s svojimi občutki, potrebami 

in frustracijami. Če nas oseba ni pripravljena poslušati, ji lahko 

ponudimo empatijo, jo poskušamo videti in začutiti. Ampak najprej 

moramo biti sproščeni mi sami. Če želimo vzpostaviti stik s sabo ali z 

drugimi, če se želimo zavedati sebe in svojega bivanja in zavestno 

sobivati z drugimi, je to prvi korak k temu. Otroci so v tej zgodbi v 

prednosti, saj ne potrebujejo spodbud za osebnostno rast, ampak 

zgolj podporo pri naravnem procesu zorenja. Ko pa odrasli usvajamo 

novo zato, ker smo pozabili, kar smo nekoč že znali, navado 

sproščanja, z vsakodnevno vadbo vse bolj pridobivamo. 

Predstavljajmo si, kakšno bi bilo vzdušje v podjetju, če bi vsi zaposleni 

vsak dan nekaj minut posvetili poglobitvi vase. Kako bi to vplivalo na 

ljudi v pisarnah, parlamentu, razredu, gledališču … Če se človek 

zaveda svojih resničnih srčnih občutkov in čustev, zelo težko obsoja 

ostale in se obnaša vzvišeno. To je zakon empatije. Le toliko, kolikor 

se zavedaš človečnosti v sebi, si lahko človek svojemu bližnjemu.  
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Medo Jaka – moj prijatelj 
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Povzetek: Lutke so otrokove prijateljice. So močno simbolno sredstvo, ki 

otrokom nudi možnost izražanja čustev, sproščanja konfliktov v situacijah, 

izražanja čustev, razvijanje ročnih spretnosti, razvoj domišljije, vživljanje v 

realni svet skozi lutko in razvoj govorno-jezikovne komunikacije. V 

prispevku je predstavljena lutka in vključenost lutke v vsakodnevno 

otrokovo rutino, sprejetost novega okolja in aktivna participacija pri tem. V 

teoretičnem delu sem predstavila simbolno sredstvo – lutko v vrtcu in vlogo 

vzgojitelja pri oživljanju lutke. V praktičnem delu  sem opisala dejavnosti 

vključitve lutke v življenjsko okolje v skupini v povezavi z vsemi področji 

kurikuluma. V dejavnosti so bili vključeni otroci stari od 1 do 2 leti. Namen 

je bil ugotoviti, ali je lutka dovolj veliko motivacijsko sredstvo za doseganje 

določenih ciljev v kurikularnem področju, ki zajema druge vidike razvoja od 

poslušanja, opazovanja, poizkušanja, doživljanja ter do neke mere 

sodelovanje. 

 

Ključne besede: lutka, Medo Jaka, dejavnosti z lutko, dnevna rutina, 

kurikul, sodelovanje s starši 

 

Abstract: Dolls are a child's friend. They are a powerful symbolic tool that 

offers children the opportunity to express emotions, release conflicts in 

situations, express emotions, develop manual skills, develop imagination, 

empathize with the real world through a puppet and develop speech-

language communication. The article presents the puppet and the inclusion 

of the puppet in the child's daily routine, acceptance of the new 

environment and active participation in it. In the theoretical part I 

presented a symbolic means - a puppet in kindergarten and the role of the 

educator in reviving the puppet. In the practical part I described the 

activities of integrating the puppet into the living environment in the group 

in connection with all areas of the curriculum. Children aged 1 to 2 years 

were involved in the activity. The aim was to determine whether the 

puppet is a sufficiently motivating tool to achieve certain goals in the 

curricular field covering other aspects of development than listening, 

observing, experimenting, experiencing, and to some extent collaborating. 

 

Key words: doll, bear Jaka, activities with a doll, daily routine, curriculum, 

cooperation with parents 
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UVOD 

Motivacija je nekaj, kar te žene naprej, v odkrivanje še ne raziskanih voda. 

Žene te lahko radovednost, interes, notranji nagon ali pa nekaj zunanjega, 

kot je nek izziv z otroki ali nekaj drugega npr.  lutka. V prvem starostnem 

obdobju je veliko nebesedne komunikacije in zelo malo besedne. 

Pomembno sredstvo za razvoj otrokove komunikacije pa je lahko prav 

lutka. Lutka je otrokov prijatelj, ki ga tolaži, spodbuja in ga osrečuje. Lutka 

ima posebno moč. Lahko poleti, lahko se igra, posluša, pripoveduje. Zmore 

vse, kolikor zmore tudi domišljija tistega, ki jo ima v rokah. Otrok po lutki 

rad poseže, se z njo poistoveti, se zabava, za njo se skrije, nanjo preusmerja 

pozornost ali preprosto preganja dolgčas. Lutka je vedno senzibilna 

poslušalka, ki ne graja, ne obtožuje, vedno je neizmerno nežna. Otrok ji 

zaupa, spremlja pri igri, na sprehodu, počitku, torej povsod. Igra z lutko 

vzgojitelju omogoči vzpostavitev stika z otrokom in na ta način izboljšuje 

komunikacij. Lutko Medo Jaka sem načrtovala kot letni projekt v 1. starostni 

skupini. V projektu sem prikazala povezavo med kurikularnimi področji in 

socialnem delu v vrtcu. Pri tem sem poskušala pri otrocih spodbujati 

empatijo, ustvarjalnost, izražanje čustev in obuditi notranji interes. Želela 

sem, da otroci spoznajo, da so nepogrešljiv del skupine, da lahko z lutko in 

prebiranjem zgodb, v katerih nastopa lik – lutka, dosežejo samostojnost in 

se z lutko tudi poistovetijo.  

 

 

Lutka 

Lutka je umetno izdelana figura, ki večinoma predstavlja osebo ali žival. 

Lutka je lahko igrača, je in spodbuda za akcijo ter ustrezno motivacijsko 

sredstvo. Pomaga pri osamljenosti in otroku dela družbo. Z lutko se otroku 

izboljšuje komunikacija, tako besedna kot nebesedna. Otrok si z lutko krepi 

samozavest, spretnost, samoobvladovanje in strpnost. Vzgojitelju 

predstavlja sredstvo za poučevanje in učenje otrok (Korošec in Majaron, 

2002). Vzgojitelj lahko odkriva otroku talente in ustvarjalni potencial, kako 

osvajati nove vsebine in spodbujati socializacijo. O sami vlogi vzgojitelja 

napišem v nadaljevanju. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika pa je lutka 

definirana kot figura, ki predstavlja človeka, žival in je namenjena 

gledališkemu uprizarjanju. 

 

Lutko lahko uporabimo pri različnih dejavnostih v vrtcu: pri dnevni rutini, 

prihodu otrok, pri prosti igri, med hranjenjem, pri vodenih dejavnostih. 

Pomembno je, da se zavedamo kurikularnih ciljev, ki jih pri tem želimo 

doseči. 

 

Vrste lutk 

Poznamo več vrst lutk, ki jih lahko uporabimo v vrtcu (Borota idr., 2006), in 

sicer:  

 premične (ročne; senčne, pri katerih je vidna samo senca na platnu; 

marionete oz. viseče lutke – lutke na nitkah; ploske; mimične; telesne, 

kot so roke, prsti, stopala), 

 nepremične (igrače, predmeti). 

 

Lutko, ki sem jo uporabila v svojem članku, lahko uvrstimo med 

nepremične, in sicer lutka igrača (intimen otroški partner). Po mojem 

mnenju je to med mlajšimi otroki najbolj sprejeta lutka, saj ne potrebuje 

posebnega teksta.  
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Lutka, ljubljenec skupine 

Prvi stik z lutko je zelo pomemben. Lutka je naivna, razigrana, radovedna, 

živahna ali žalostna. Ta lutka je z otroki vsak dan in jih spremlja ob različnih 

priložnostih: jutranjem sprejemu, pri prepoznavanju barv, utrjevanju 

prvega glasu, pri dogovoru o opravilih v igralnici ali kar tako. Prizori so 

vedno improvizirani in prilagojeni spodbudam otrok. Neverjetno je, kako 

otroci lutki verjamejo, in sicer, da jih gleda, da se z njimi uči in jih posluša. 

Otroci verjamejo v njeno iskrenost, ki se pri odraslih mnogokrat izgubi 

(Korošec, 2004). 

 

Otrok lutki verjame bolj kot odraslemu, čeprav lutka oživi šele, ko jo ta ista 

oseba animira s pogledom, z gibom in z glasom. Oživljena lutka ima dušo in 

življenje, v katerega otrok brezpogojno verjame (Majaron, 2002). 

 

 

 

Vloga vzgojitelja 

Vzgojitelj predstavlja otroku območje bližnjega razvoja, od katerega se 

neprestano uči. S pomočjo lutke pa interakcija in učenje potekata na bolj 

sproščen način. Lutka pri tem predstavlja avtoriteto, ki ji otrok zaupa, lahko 

je pa tudi mediator pri reševanju konfliktnih situacij. Otroke, ki pogosto 

kažejo znake agresije ali čustva tako ali drugače izkazujejo na neustrezne 

načine, lahko preko dela z lutko učimo strategij ustreznejšega izražanja le-

teh. Ko ima vzgojitelj v roki lutko, postane »močnejši« in otroku bolj 

uspešno posreduje informacije. Če vzgojitelj lutko uporablja aktivno in na 

ustrezen način, ta vpliva na otrokov celostni razvoj.  

 

Lutka vse bolj postaja magična moč v rokah vzgojitelja/učitelja, spodbuja 

socialni, kognitivni in čustveni razvoj (Korošec in Majaron, 2002). Učenje 

prek ustvarjalne igre z lutkovnimi elementi otrok čuti kot igro z določenim 

ciljem. Učenje sprejme kot dejavnost in ustvarjalnost na najrazličnejših 

področjih. Otroci imajo vedno cilj, da lutko oživijo v komunikaciji s samim 

seboj, s prijateljem ali z drugo lutko. Vzgojitelj lahko z lutko odkriva 

otrokove talente in ustvarjalne potenciale. Z lutko lahko osvajamo nove 

vsebine in spodbujamo socializacijo (Korošec in Majaron, 2002).  

 

Nikoli ni pomembno, kakšna je lutka, bolj je pomembno, kaj otrok do lutke 

čuti (Borota idr., 2006). Komunikacija preko lutke nudi široko paleto 

možnosti, s katerimi dosežemo vzgojno-izobraževalne cilje in elemente, ki 

so pomembni za otrokov nadaljnji razvoj. Vzgojitelj pri svojem delu, za 

dosego ciljev, motivacijo otrok za delo lahko uporabi več metod dela, in 

sicer: spontana igra z lutko, npr. pri nas so se otroci igrali z lutko pred 

ogledalom in v različnih kotičkih;  pripovedovanje z lutko, pri čemer je 

pristen dialog med lutko in otrokom; pogovarjanje skozi lutko, pri čemer 

otrok gradi svoj socialni razvoj in poučevanje z lutko – motiviranje otrok za 

delo, dosego kurikularnega cilja.  

 

Načrtovane dejavnosti, namen in cilji 

V dejavnosti so bili vključeni otroci stari 1–2 leti. Vključenih je bilo 14 otrok, 

od tega 7 deklic in 7 dečkov. Uporaba lutke pri vsakodnevnih aktivnostih in 

opazovati odzivanje otrok ter njihov napredek sprejetja lutke kot tudi 

samega otrokovega napredka. Moj cilj je, da pri otrocih, starih 1–2 leti, s 

pomočjo lutke prispevam k dobremu vzdušju v skupini, da s pomočjo lutke 

in zgodbic povezanih z lutko hitreje in zanimivejši način dosežem cilje 
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učnega načrta, da otroci dobijo dodatno motivacijo za aktivnosti in 

ustvarjalnost.  

 

Otroci lutko doživijo kot posrednika informacij na zanimiv in nevsiljiv način. 

Skozi dejavnosti z lutko pri otrocih želim bogatiti besedni zaklad, vzpostaviti 

komunikacijo odrasel-otrok, predvsem pa pri otrocih z uporabo lutke 

doseči napredek v samostojnosti in jim zagotoviti celovit razvoj.  

 

Dejavnosti: 

Lutka – Kdo je to? 

Otrokom sem pokazala lutko Medo Jaka. Prvi pogledi so bili začudeni in 

verjetno se jim je pletlo po glavi, kdo je ta medo. Zakaj je poseben? Zakaj 

nam vzgojiteljica razlaga, kako je oblečen, kako se sporazumeva itd. Lutko 

Medo Jaka je dobila ime po istoimenski pravljici o Medvedku Jaki. Ima rdeče 

hlače in modro-bel klobuček. To je posebna lutka – igrača, ki se razlikuje od 

ostalih medvedkov.  

 

Spontana vključenost lutke v dnevno rutino in usvajanje samostojnosti: 

»Medo Jaka nam pomaga« 

Lutka nas je spremljala ves čas bivanja v vrtcu. Otrokom je sledila skozi ves 

dan. Že pri jutranjem sprejemu jim je namenila objeme, jih potolažila, 

obrisale prve solze in jim pomagal pri iskanju igrač in jih usmerila na 

dejavnosti.   

 

Primer: Deklica pride k vratom in se ne želi posloviti od mamice. Mamice se 

oklepa in oklepa, potem pridem z lutko. Medo Jaka jo ogovori, jo povabi v 

igralnico in ji pokaže, da imam na mizi pripravljene ilustracije, ki prikazujejo, 

kaj medo rad je in s čim se rad igra. Punčka se je izvila iz maminega objema 

in nama sledila k mizi, pri kateri smo si ogledali ilustracije. S pomočjo lutke 

in ilustracij je punčka bogatila tudi besedni zaklad. Z lutko sva imeli dialog, 

s čim se rad prehranjuje Medo in s čim vzgojiteljica Veronika. S tem otrok 

spoznava nove besede, ki pa si jih mogoče hitreje zapomni, saj mu jih 

predstavi lutka. Medo Jaka je otrokom pomagal tudi pri privajanju na 

umivanje, hranjenje (kulturno vedenje pri mizi) in počitek. Spremljal nas je 

na sprehodu. Skozi zgodbo Medo Jaka so se otroci navajali na uporabo 

kahlice. Ker seveda je medvedek Jaka tako velik, da že zna lulati na kahlico, 

so se opogumili tudi otroci in v tednu dni so vsi začeli uporabljati kahlico ali 

stranišče. S pomočjo lutke sva otroke spodbujali k skrbi za svoje telo – 

samostojnemu slačenju hlačk pred počitkom, oblačenju, obuvanju copat, 

samostojnemu pospravljanju skodelic, skratka na samostojno skrb zase. 

Naučili smo se tudi voščilo Dober tek na melodija Marko skače za začetek 

hranjenja: »Dober tek, dober tek, vam želim, vam želim, naj vam dobro 

tekne, naj vam dobro tekne, dobe tek, dober tek.«   

 

 
Slika 1: Lutka, motivacija dečku pri samostojnem obuvanju 

Vir: Lasten 
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Vključenost lutke v načrtovane dejavnosti iz kurikuluma 

Dejavnosti iz področja jezika   

Z otroki smo vsak mesec prebirali novo zgodbico z vsebino zgodbe o 

Medvedku Jaku (H. Bieber). Medo Jaka je otrokom ob ilustracijah 

pripovedoval vsebino zgodbe in s tem otroke spodbujal, naj bodo tako kot 

Medo Jaka pogumni, vedoželjni in raziskovalni. S pomočjo lutke smo 

obnavljali vsebino zgodbice, bolj govorno sposobni otroci pa so lahko ob 

pripovedovanju že izražali svoja doživetja. Ob vsem tem so otroci 

pridobivali sposobnost poslušanja, saj smo pravljico, ki je bila aktualna za 

tekoč mesec, poslušali večkrat, na podlagi tega pa izvajali posamezne 

dejavnosti, ki so se povezovale z določenim mesečnim sklopom. Otroci so 

dobili občutek sprejetosti, z lutko so komunicirali, ji odgovarjali na 

vsebinska vprašanja, starejši pa so lutko prijeli v roke in ji na primer umili 

roke ter tako poskrbeli, da je bila namišljeno čista. Lutko sem tako uporabila 

za pripovedovanje zgodb in za pogovarjanje z otrokom o izhajajoči temi iz 

knjige. Lutka je tako postala otrokov najboljši prijatelj in zaupnik. Tudi 

otroci, ki še niso uporabljali veliko besed za pogovor, so z njo komunicirali, 

predvsem na čustvenem nivoju. S pomočjo lutke so izrazili tisto, česar z 

besedami še niso mogli. Pri otrocih sem tako s pripovedovanjem pravljic z 

lutko spodbujala otrokov besedni zaklad in samo izražanje na svojevrsten 

način. Otroci so tako gradili svoj čustveni in socialni razvoj skozi lutko.  

 

 
Slika 2: Prebiranje pravljice z lutko v jutranjem krogu 

Vir: Lasten 

 

V Preglednici 1 so prikazani naslovi, ki smo jih vpletli v mesečne sklope in 

povezane tematike.  

 

Preglednica 1: Prikaz povezave med naslovom in vsebinskim mesečnim sklopom 

mesec Naslov knjige Povezava s tematskim klopom 

september Medo Jaka v 

vrtcu 

Prvi dnevi v vrtcu in seznanjanje s 

potekom dnevne rutine. 

oktober Medo Jaka 

nakupuje 

Medvedkov tržnica in igra z 

jesenskimi plodovi. 

november Medo Jaka 

doma 

Kaj dela Medo Jaka, ko ni v vrtcu. 

december Medo Jaka 

praznuje božič 

Veseli december in veselo 

pričakovanje novega leta. 

januar Medo Jaka gre v 

hribe 

Zasnežene planine – opazovanje 

vremskih sprememb v okolici. Ali je 

tudi pri nas narava pokrita s 

snegom tako kot v hribih. 
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februar Medo Jaka na 

gradbišču 

Izdelovanje igluja v igralnici in igra z 

nestrukturiranim materialom.  

april Jaka ne rabi več 

dude 

Odvajanje od dude in priprava 

dude za male medvedke. Sklop 

navezan na medvedke.  

maj Medo Jaka gre 

na kahlico 

Navajanje na uporabo stranišča. 

junij Medo Jaka gre 

na morje 

Odpravljanje na dopust, na morje. 

 

 
Slika 3: Plakat z ilustracijami naslovov knjig o Medvedku Jaki – zgodnje 

opismenjevanje 

Vir: Lasten 

  

Pripravila sem tudi domače slikanice iz blaga, kartona, itd., katere je Medo 

Jaka predstavil otrokom. Otroci so listali, spoznavali nove besede in v 

povezavi z naravo spoznavali življenjski krog metulja in drugih živali. Lutka 

je otrokom pomagala do prvih besed, ki so bile sprava namenjene lutki. 

Primer deklice: Jaka, to je bubu (buba).  Besedišče so otroci s pomočjo lutke 

hitreje ustavljali in ga uporabljali pri vsakodnevnih pogovorih.  

 

Dejavnosti s področja umetnosti  

Umetnost je področje, ki je v prvi starostni skupini zelo prepletena z 

ostalimi področji. Lutko sem vključila v glasbeno-plesne in likovne 

dejavnosti. Z Medvedkom Jakom smo plesali in se naučili predvsem 

medvedje plese. Najbolj zanimiva bibarija je bila Medo stopa, pri kateri je 

bilo pomembno, da je bil Medo Jaka v sredini in da smo ostali plesali okoli 

in bili kot črni tulipani, ki plešejo okoli dečka.  Otroci so aktivno sodelovali. 

Ustvarili smo tudi svojo bibarijo z naslovom Jakec, kje si.  

 

 
Slika 4: Ples z naslovom Jakec, kje si 

Vir: Lasten 

Pri likovnem izražanju je bil Medo Jaka in njegov prijatelj Medvedek 

sladkosnedek pogosto prisoten in je nadzoroval slikarske mojstrovine. 

Nekatere otroke je bilo strah sprva barv, prvi stik s čopičem je bil izziv, ki so 

ga pogumno premagali z Medvedkovimi spodbudami. Medvedek Jaka jih je 

spodbujal tudi tako, da jim je predvajal glasbo, oni pa so se prosto izražali s 

čopičem in slikali na velika platna. S pomočjo likovnih dejavnosti (slikanja, 
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risanja z barvnimi svinčniki) se preoblikovali nestrukturiran material, škatle, 

tulce v uporaben material, primeren za didaktične igre. Lutka Medo Jaka 

jim je podal navodila, tehniko ustvarjanja, jim razdelil didaktične 

pripomočke ter jih spodbujal pri ustvarjanju. Otroci so bili motivirani in 

končni izdelki so bili izdelki vseh otrok. Tudi najmanj zagrete otroke je lutka 

motivirala in na koncu so vsi zasijali v svojih likovnih umetnostih. Mali 

Picasoji so se izrazili in z Medvedkom Jakom pripravili material za nadaljnjo 

igro in dejavnosti.   

 

 
Slika 5: Ustvarjanje pod očesom lutke 

Vir: Lasten 

Dejavnosti s področja narave 

Spoznavali smo medvedke in njihov življenjski prostor. Otroci so 

nadobudno spremljali in ena punčka je vprašala, zakaj je Medo Jaka tukaj, 

če živijo medvedki v gozdu. Skozi izbrano literaturo smo pogledali, v čem se 

Medo Jaka razlikuje od drugih. Spoznali smo način prehranjevanja 

medvedkov skozi plakat, naredili smo odtis svojih stopal na list papirja in ga 

primerjali s fotografijo medvedjega odtisa, poslušali oglašanje medvedov z 

zvočnim posnetkom in spoznali smo, kako spijo medvedki – da zimo 

predremljejo. Torej naredili smo medvedkov kotiček, ki je v sebi skrival 

otroške likovne izdelke, brlog iz škatel, odtise, risbe, fotografije in različne 

otrokove izdelke. Otroci so tako uvideli, da je Medo Jaka medvedom 

podoben le po videzu.  

 

Dejavnosti iz področja gibanja 

Skoraj vsak dan smo skozi telovadbo, jogo za otroke spoznavali svoje telo 

in uživali in se učili ob gibanju. Uporabila sem znanje pedokinetike in 

spodbujala otroke h gibanju, pravilnemu premagovanju ovir. Otrokom sem 

postavila gibalne poligone, ki so vsebovali elemente nošenja, dviganja itd. 

V nadaljevanju opišem primer poligona: 

1. Medo Jaka zleze in brloga – plazenje skozi tunel.  

2. Medo Jaka si nabere hrano za zimsko zalogo – žogosled (zmečkan 

časopisni papir navezan okoli vrvice) vleče za seboj. 

3. Medo jaka hodi po različnih površinah – otroci hodijo po taktilnih 

ploščah.  

4. Medo Jaka se skotali do lesene plošče – otroci se kotalijo po blazini.  

5. Medo pride do ledene plošče in se po njej pelje – vzgojiteljica vleče 

otroka na rjuhi.  

 

Razvijali smo tudi fino motoriko, in sicer so otroci s prsti risali po pšeničnem 

zdrobu v senzorni škatli različne vijuge, po katerih stopa medo. S pinceto so 

prenašali medvedjo hrano – cofke iz ene posode v drugo in tako razvijali 

pincetni prijem.  

 

Dejavnosti iz področja matematike 

Matematiko srečujemo lahko na vsakem koraku. Že sam vsakodnevni 

pogovor je vključeval veliko matematičnih elementov. Ko smo se merili – 
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koliko so otroci zrasli od začetka šolskega leta do konca in se primerjali, kdo 

je večji ali manjši, so otroci osvajali pojem večji/ manjši. Tudi Medvedka 

Jaka smo izmerili in otroci so ugotovili, da so oni večji in da je Medo Jaka še 

vedno majhen. S pomočjo nestrukturiranega materiala smo si naredili 

igrače. Vsaka igrača je bila didaktična, kar pomeni, da so se otroci z njeno 

pomočjo učili barv in se seznanjali s števili. Najbolj zanimive so jim bile 

različno velike škatle. Z različno velikimi škatlami so se otroci igrali, jih 

zlagali skupaj, eno na drugo, vanje lezli, nato pa smo se igrali z medom. Jaka 

so postavljali v škatlo, na, ob, ga skozi zaprt pokrov vrgli v notranjost škatle 

itd. Otroci so tako usvajali nove pojme. Potem pa smo škatle še pobarvali z 

osnovnimi barvami, v katere so otroci vstavljali žogice. Otroci so spoznavali 

izraze barv in prirejali barve žogice (pobarvan časopisni papir) 1-1.  

 

 
Slika 6: Merimo se in primerjamo: velik/majhen 

Vir: Lasten 

Vključenost lutke v oblike sodelovanja s starši 

Knjižni nahrbtnik je oblika dejavnosti, ki pripomore k vzgoji najmlajših o 

pomenu in vlogi knjige v našem življenju. Knjižni nahrbtnik potuje na 

otrokov dom in z njim ostane vikend ali dlje. V našem oddelku smo si za 

našega zvestega popotnika izbrali lutko Medo Jaka in jo kot eno izmed 

elementov vključili v knjižni nahrbtnik. Cilj dejavnosti je bil povezanost 

družine z vrtcem in vzpostaviti prijeten odnos z lutko. Otroci so čez vikend 

odnesli domov nahrbtnik z izbrano vsebino: slikanico, lutko Medvedek Jaka, 

člankom za starše ter zvezkom, v katere so starši na kratko opisali, narisali, 

nalepilo fotografijo trenutka svojega otroka, ki ga je preživel z medvedkom. 

Zvezek je bil poln pozitivnih odzivov in občutkov. Otroci so se navezali na 

lutko in jo sprejeli za svojo. Nekateri so imeli polhkov nahrbtnik doma čez 

vikend, pri nekaterih je ostal skozi ves teden. Nahrbtnik je tako prepotoval 

vse otroke. Doma so ga imeli vsi otroci, tudi deček, ki ga večino časa zaradi 

bolezni ni bilo v vrtcu.  

 

Zaključni nastop 

Ob zaključku šolskega leta smo staršem z lutko predstavili našo bibarijo, ki 

smo jo sami sestavili in se jo naučili. Na razstavo smo postavili nas zvezek iz 

nahrbtnika in nekatere likovne izdelke. Zaplesali smo ples o medvedku in k 

prepevanju pesmi o medvedku povabili tudi starše. V zaključnem videu sem 

predstavila potek dela, rutino, dejavnosti in vse elemente, v katere smo 

vključili Medvedka Jaka. Dokaz, da je medo Jaka zares zaživel, se izraža v 

reakciji deklice, ki ji je mamica naslikala na majčko Medvedka Jaka in v 

besedah otrok, ali nas bo Jaka jeseni še čakal, ko se vrnemo s počitnic.  
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Slika 7: Dokaz, da je Medo Jaka res zaživel 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Lutko sem otrokom približala počasi, na nevsiljiv in vsem dostopen način. 

Lutka je bila dobra motivacija za vključenost v dejavnosti. Otroci so bili 

umirjeni, lutki so pokazali, kaj so se naučili – se dokazovali lutki na različne 

načine.  Lutki so se odprli in z njo komunicirali verbalno in neverbalno. S 

pomočjo lutke sem otrokom pripovedovala zgodbe, pesmice in jo 

vključevala v vsakodnevno rutino. Sprva sem otrokom omogočila lažji 

prehod od doma v vrtec, kasneje pa lutka postala naš vsakdan. Z njeno 

pomočjo so se otroci navajali na samostojno skrb zase in na nek način je 

postala njihov nevsiljiv vzornik.  Lutka je prispevala k boljši komunikaciji in 

njihova igra z lutko je bila visokem na nivoju. Lutka igrača je bila v mojih 

rokah uspešna motivatorka, prijateljica, srčna izbranka, predvsem pa 

zaupnica. Lutka je zaživela. Izbor lutke je bil ustrezno izbran in vključen v 

dejavnosti. Pri dejavnostih sem upoštevala otrokov interes, in ko je 

zanimanje za lutko upadlo, sem jo preprosto umaknila z besedami – lutka 

je utrujena ali če so se otroci začeli kregati za njo – lutka gre počivat. Otroci 

so se naučili samostojnosti, začeli so komunicirati skozi lutko, osvajali so 

gibalne vzorce, sama pa sem spoznala, da ob dobri motivaciji otrok lahko 

napreduje, se razvija in še dodatno pokaže svoje zmožnosti, pogum, če ima 

ob sebi zaveznika, zaupnika – lutko, nekoga, s katerim se identificira. Otroci 

so se začeli dokazovati tudi doma, nekateri so postali pozitivno tekmovali: 

»Če uspe Jakatu, bo pa še meni.« In ob koncu projekta so bili odzivi staršev 

pozitivni in otroška samostojnost je bila samo še pika na i.  Naj živijo lutke 

in z njimi otroška domišljija.  
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Povzetek: V članku smo skušali s pomočjo projektnega dela, ki smo 

ga izvajali v vrtcu, predstaviti, na kakšne načine je otroke prvega 

starostnega obdobja najlažje naučiti štetja do štiri. V teoretičnem 

delu smo na kratko opisali razvoj otroka, ki je zelo pomemben, pri 

načrtovanju dejavnostih v vrtcu, na kakšne načine lahko učimo 

predšolskega otroka, kakšno vlogo ima matematika v predšolskem 

obdobju, razumevanje štetja in števil in nazadnje še pomembnost 

didaktičnih pripomočkov, brez katerih si poučevanja otrok v vrtcu 

težko predstavljamo. Otrokom smo poskušali štetje najprej približati 

s pomočjo deklamacij, ki smo jih na temo štetja napisali sami, nato 

smo dodali poleg deklamacij še slike in nazadnje še predmete, ki so v 

posamezni deklamaciji prisotni. Pri tem smo upoštevali načeli 

sistematičnosti in postopnosti, saj smo otrokom dodajali vsebine v 

določenem logičnem zaporedju in po majhnih smiselnih korakih.  

 

Ključne besede: otrok, matematika, štetje, deklamacije, predmeti  

 

Abstract: In the article we tried to present the ways how it is easiest 

to teach children of the first age group to count to four with the help 

of project work carried out in kindergarten. In the theoretical part we 

briefly described the development of the child which is very 

important in planning activities in kindergarten in what ways we can 

teach preschool, the role of mathematics in preschool, 

understanding counting and numbers and finally the importance of 

teaching aids. It is difficult to imagine teaching children in 

kindergarten. We first tried to bring the children closer to the count 

with the help of declamations, which we wrote ourselves on the topic 

of counting, then we added pictures in addition to the declamations 

and finally the objects that are present in each declamation. We 

followed the principles of systematicity and gradualness, as we 

added content to the children in a certain logical sequence and in 

small meaningful steps. 

 

Key words: children, mathematics, counting, declamations, objects 
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UVOD 

V predšolski vzgoji se postavlja otroka na prvo mesto. Vzgojitelji 

moramo upoštevati razvojno stopnjo in razvojne potrebe otrok v 

skupini. V teoretičnem delu bomo na kratko predstavili razvojne 

značilnosti otrok prvega starostnega obdobja, na kakšne načine 

učimo predšolskega otroka, dotaknili se bomo tudi vloge matematike 

v predšolskem obdobju, števila in štetja ter o pomembnosti 

didaktičnih pripomočkov pri delu z otrokom. V drugem delu bomo s 

pomočjo projektnega dela pri otrocih prvega starostnega obdobja 

skušali ugotoviti, ali s pomočjo različnih didaktičnih pripomočkov ter 

z upoštevanjem načela sistematičnosti in postopnosti, lažje in v 

krajšem času naučimo otroke štetja do številke štiri.  

 

Razvoj malčka  

Telesni razvoj otrok je posebno hiter v prvih mesecih življenja. V 

prvem letu otroci zrastejo za približno 25 cm, v drugem pa za 13. 

Deklice so v tem obdobju v povprečju lažje in nižje od dečkov. Okrog 

tretjega leta starosti postanejo otroci vitkejši, razvijajo se jim 

trebušne mišice, trup, roke in noge pa se podaljšajo (Žagar Rupar, 

2017–2018). Ko otrok raste, se spreminja tudi njegova oblika telesa 

in telesna razmerja. Na rast in razvoj pa vplivajo različni dejavniki. 

Najprej so to geni, ki jih otrok podeduje že ob rojstvu, vplivi iz okolja, 

kot so prehranjevanje in druge življenjske razmere in nazadnje še 

splošno zdravstveno stanje otroka (Hrovat in Maganja, 1989, povz. 

po Erjavec, 2010). 

 

Gibalni razvoj je tesno povezan z drugimi področji razvoja. Razvoj 

poteka v več smeri in hkrati na različnih področjih. Povezan je s 

telesnim, kognitivnim, čustvenem in socialnem razvoju. Gibanje 

otroku omogoča celovito spoznavanje sveta (Videmšek in Pišot, 

2007, povz. po Erjavec, 2010). Kognitivni razvoj vključuje  vse 

intelektualne značilnosti, kot so zaznavanje, presojanje, 

predstavljanje, sklepanje, spomin, govor in reševanje problemov 

(Marjanovič Umek, 2004). Piaget je otrokov razvoj predstavil v štirih 

glavnih stopnjah: zaznavno-gibalna ali senzomotorična stopnja, 

predoperativna stopnja, obdobje konkretnologičnih operacij in 

obdobje formalnologičnih operacij. V predoperativni stopnji (2–6 let)  

otroci lahko razmišljajo o stvareh, ki trenutno niso fizično prisotne. 

Logično sklepanje otroka se ne ujema z logičnim sklepanjem 

odraslega, če otroka vprašamo, kdo je mama, bo pokazal le na svojo 

mamico, ne zna še posploševati. Otrok je na tej stopnji precej 

egocentričen in ne razume, da nekdo drug sliko lahko vidi drugače 

kot on. Neživim stvarem pripisujejo lastnosti žive narave in vsem 

pojavom pripisuje določen namen. Še vedno ne loči sanj od realnosti. 

Združuje  predmete glede na podobnosti, vendar pogosteje po bližini 

in ne podobnosti. Otrok je zmožen med seboj primerjati dva 

predmeta, ne pa več (Žagar Rupar, 2017–2018). Večina otrok izgovori 

prvo besedo med dvanajstim in dvajsetim mesecem. Otrok, star 

približno osemnajst mesecev, uporablja od 25 do 50 besed. Pogosto 

so otrokove prve enobesedne izjave razumljive le v kontekstu in jih 
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zato enako kot otrok razumejo le osebe, ki so bile z njim v določenih 

situacijah oz. so bile z njim vključene v različne dejavnosti 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).        

                                                                                                 

Preučevanje govornega razvoja lahko razdelimo v tri področja: 

področje govornega zaznavanja, govornega izražanja in govornega 

razumevanja. Govorno zaznavanje se nanaša na otrokovo 

procesiranje posameznih glasov, jezika, preučevanje govornega 

izražanja se osredotoči na to, kar otrok pove. Proučevanje govornega 

razumevanja pa na to, kar otrok razume. Medtem ko se govorno 

zaznavanje lahko pojavi brez otrokovega razumevanja jezika, pa tako 

govorno izražanje kot tudi govorno razumevanje vključujeta tudi 

razumevanje pomena besed, slovnice in komunikacije. Čustva so 

neposreden izraz njihovega čustvenega stanja. Malček kot odziv na 

bolečino, izražata čustva žalosti, vendar so ta veliko manj pogosta kot 

jeza. Poleg temeljnih čustev malček doživlja in izraža še druga čustva, 

kot so sram, zadrega, krivda, zavidanje in ponos. To so čustva 

samozavedanja, saj se nanašajo na ugodno ali neugodno doživljanje 

ali vrednotenje sebe (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).                           

                                                                               

V interakciji z drugimi ljudmi v drugem in tretjem letu starosti narašča 

pogostnost malčkovih vedenj, s katerimi uveljavljajo svoje težnje po 

posredovanju stvari ali ljudi. Tako vedenje v večji meri odraža 

njegove jasne meje med seboj in drugimi (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004).          

Učenje predšolskega otroka 

Pot otrokovega izobraževanja mora slediti poti njegovega razvoja. 

Razvoj poteka največkrat v določenih zaporednih stopnjah, vendar so 

tu prisotne tudi individualne razlike, ki so prisotne predvsem v prvih 

letih, vendar je vse to še vedno v okviru normalnega razvoja 

(Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2010). V predšolskem obdobju 

prevladuje spontano učenje, to pomeni, da se otroci največ učijo 

skozi igro, ki je v vrtcu stalno prisotna, pa tudi preko drugih 

dejavnosti in preko vsakodnevne rutine. Učenje predšolskega otroka 

mora biti povezano z neprestano aktivnostjo s predmeti, 

pridobivanju konkretnih izkušenj, razmisleku pri vsaki dejavnosti, 

oblikovanju predstav na notranji motivaciji in reševanju konkretnih 

problemov ter na pridobivanju socialnih izkušenj. Vse to pomeni, da 

se otrok v vrtcu uči celostno (Kurikulum za vrtce, 1999). Otrok mora 

predmet otipati, videti, aktivno (z vsemi njegovimi čutili) sodelovati 

pri reševanju problema (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2010).   

 

Matematika v predšolskem obdobju 

Kurikulum za vrtce določa matematiko kot eno od enakovrednih 

področij dejavnosti za delo v vrtcu, ki pa ga ne moremo izvajati 

ločeno od ostalih področij, zato se vsebine povezujejo z drugimi 

področji kurikula. Matematika je torej enakovredna področju  

gibanja, jezika, narave, družbe in umetnosti in naj bi bila med 

aktivnostmi tudi enakovredno zastopana. Žal nekatere raziskave 

kažejo, da matematika zaostaja za drugimi področji v vrtcu. Kot 



33 
 

globalni cilji matematike v vrtcu so navedeni seznanjanje z 

matematiko v vsakdanjem življenju, razvijanje matematičnega 

izražanja, mišljenja in spretnosti ter doživljanje matematike kot 

prijetne izkušnje (Bahovec in drugi, 1999). 

 

Otrok se v svojem vsakdanjem življenju že zelo zgodaj srečuje z 

matematiko. Že pred dopolnjenim enim letom obvlada določene 

matematične spretnosti, misli in se izraža na način, ki kaže, da 

uporablja matematiko v svojem vsakdanjem življenju. V drugem letu 

starosti, ko je morda že v vrtcu, lahko opazimo,  da loči stene robov 

od zaobljenih, ko izbira kje bo prijel igračo, natanko ve, kateri kos 

njegovega najboljšega kolača je največji, kakšno leto kasneje, ko si 

nekaj zelo želi, pokaže nepričakovana matematična znanja od logike 

do štetje za to, da stvar doseže. Matematične izkušnje in znanja otrok 

uporablja v vsakdanjih problemih. Reševanje le teh problemov ga 

zabava, veseli se uspeha in dosežkov. Otroci v vrtcih imajo veliko 

priložnosti sodelovanja pri različnih matematičnih dejavnostih in 

dobiti odgovore na svoja matematična vprašanja. Pomembno je, da 

se otrok v vrtcu ukvarja z matematiko v igrah in vsakodnevnih 

dejavnosti (Marjanovič Umek, 2001).    

 

Števila in štetje 

Števila in štetje sta pri otroku dve ločeni znanji, ki se šele v petem 

letu povežeta v skupen sistem (Kocjančič, 2014).  Otrok se od rojstva 

naprej uči imena za števila ob pesmicah, rimah, poslušanju štetja 

odraslega. Števila najprej ponavlja kot eno besedo, kasneje loči med 

posameznimi besedami za števila in s tem širi besedni zaklad. 

Običajno to ni štetje, in sicer vse do tedaj, ko ob izgovarjanju števil 

pravilno ne kaže preštetih stvari, vsako po enkrat in nobene ne 

izpusti (Marjanovič Umek, 2001). Osnova za šteje je prirejanje 1-1. 

Otrok je ob uspešnem štetju sposoben deliti po en predmet.  Zelo 

dobro tudi že vidi, koliko je stvari, ne da bi jih preštel, če jih je manj 

kot štiri. Otroku je v pomoč, če pri štetju uporablja svoje prste (prav 

tam). 

 

Otrok naj bi s posnemanjem odraslih najprej razvil rutinsko štetje, 

šele postopno usvojil skupne značilnosti različnih načinov štetja in s 

tem tudi razumevanje principov štetja (Manfreda Kolar, 2006). 

Pomembno je tudi, da otroku damo možnost, da šteje na vse načine, 

kot je štetje predmetov, ki jih lahko premika, štetje stvari, ki se jih 

lahko dotakne, ne more pa jih premikati,  štetje stvari, ki jih vidi in se 

jih ne more dotakniti, saj s tem otrok razvija pri svojem številu 

različne strategije štetja (Žnidaršič, 2010, povz. po Urevc, 2015). 

 

Didaktični pripomočki pri matematiki 

Učenje matematike v predšolskem obdobju si težko predstavljamo 

brez didaktičnih pripomočkov (Gallet, 2004, povz. po Botles, 2020). 

Gre za konkretne predmete, ki jih z didaktično uporabo otrokom 

predstavimo tako, da predstavljajo določen matematični pojem. 

Najbolj univerzalni pripomoček je še vedno otroško telo (Lipovec in 
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Antolin Drešar, 2019). Didaktični pripomočki pa niso pomembni 

samo za otroka, ki mu služijo kot pomoč pri zanimanju in vključevanju 

v posamezne matematične aktivnosti, pomembni so namreč tudi za 

vzgojitelja, predvsem za izdelavo ideje, kako bo poučeval 

matematiko (Gallet, 2004, povz. po Botles, 2020).  

 

Prisotnost štetja – primer dobre prakse 

Štetje je prisotno že v predšolskem obdobju otrok. V vrtcu se z otroki 

radi igramo ter matematiko uvrščamo predvsem v otrokov vsakdan. 

V članku smo poskušali s projektnim delom predstaviti, kako se lahko 

otroke prvega starostnega obdobja nauči šteti do štiri najprej s 

pomočjo deklamacij, nato z dodajanjem slik in nazadnje še 

predmetov, z upoštevanjem načela sistematičnosti  ter načela 

postopnosti. Namen projektnega dela je bil dokazati, kako lahko 

otroka v prvem starostnem obdobju naučimo postopnega štetja do 

štiri, z dodajanjem različnih didaktičnih pripomočkov. To pomeni, da 

smo z dodajanjem posameznega didaktičnega pripomočka 

ugotavljali stanje, koliko otrok že zna šteti in koliko ne. Dodali smo tri 

didaktične pripomočke, preko katerih smo v enem tednu ugotovili 

začasno stanje pri štetju otrok.  

 

Cilji, ki smo jih želeli doseči, so: 

 otrok razvija matematično mišljenje, 

 otrok z dodajanjem didaktičnih pripomočkov se lažje in postopno 

nauči štetja do štiri, 

 otrok rabi imena za števila, 

 otrok doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo. 

 

Raziskovalna  hipoteza: 

Vsi otroci v skupini bodo znali z dodajanjem vseh treh didaktičnih 

pripomočkov šteti do številke 4.  

 

Metodologija: Projektno delo 

Po vsakem dodanem didaktičnem pripomočku, ki smo ga uporabljali 

en teden, smo otroke opazovali pri štetju in si pri tem pomagali s 

preglednico, v katero smo beležili, koliko otrok zna šteti do številke 

4. V projektno delo je bilo vključenih 14 otrok prvega starostnega 

obdobja (2–3 let), in sicer 9 deklic in 5 dečkov. Otroci radi sodelujejo 

pri vseh dejavnostih, še posebej pa imajo radi različne deklamacije. 

Podatke smo zbirali kvalitativno. Zbirali smo podatke na bazi 

opazovanja, previjanja napovedane hipoteze. Za beleženje štetja 

otrok smo si pomagali s ček listami, v katere smo si zapisovali, kateri 

otroci že znajo šteti do številke, ki smo se jo učili s pomočjo dodajanja 

didaktičnih pripomočkov, in po katerem didaktičnem pripomočku so 

to že dosegli.  

 

Otrokom smo najprej vsak dan v jutranjem krogu povedali naslednjo 

deklamacijo: 

Ena majhna hišica 

sredi gozda je doma. 
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V njej živijo; 

ena, dva, tri štiri miši, 

ki razmetavajo po hiši. 

 

Miška se je s torto sladkala 

in vsa se je popackala. 

Mišek  se je v sobi igral 

in vse igrače razmetal. 

Mamo miš je zelo skrbelo, 

ko je iz pečice zagorelo. 

 

Očka pa se je smejal, 

ko je miške opazoval. 

Ena, dva tri, štiri miši 

brž pospravite po hiši, 

mi pa skupaj še enkrat preštejmo miši. 

 

Po enem tednu so skoraj vsi otroci pri deklamaciji lepo sodelovali in 

jo tudi zelo radi poslušali. Še posebej so jim bile všeč miši, ki so delale 

same norčije. Preverjanje štetja po enem tednu: 

 

 
Slika 1: Prikaz rezultatov štetja s pomočjo deklamacije 

Vir: Lasten 

 

S preglednice lahko razberemo, da se je s pomočjo deklamacije v 

prvem tednu naučilo šteti do 4 že šest otrok. V drugem tednu smo 

deklamaciji dodali še slike, tako da so otroci poleg poslušanja 

deklamacije lahko deklamacijo še videli. Tudi to dejavnost smo 

izvajali z vsemi otroki naenkrat. 
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Slika 2: Slikovni prikaz deklamacije 

Vir: Lasten 

 

Otroci so v tem tednu zelo uživali, ker so poleg poslušanja 

deklamacije lahko gledali še slike in tako si lažje prestavljali 

deklamacijo, ki so jo v prvem tednu doživljali s svojo lastno domišljijo. 

Slike so bile skozi vse teden na vidnem mestu in na dosegu otrok, 

tako da so jih lahko si ogledovali po lastni želji. Otroci so zelo radi 

posegali po njih in ob gledanju nanje uživali in se ob njih tudi  

pogovarjali z vrstniki.  

 

Preverjanje štetja po drugem tednu: 

 

 
Slika 3: Prikaz rezultatov štetja z dodajanjem slik 

Vir: Lasten 

 

S preglednice lahko razberemo, da se je s pomočjo deklamacije ob 

slikah naučilo šteti do štiri že devet otrok, kar je tretjina več otrok kot 

v prvem tednu. V tretjem tednu so poleg deklamacije ob slikah lahko 

otroci še dejansko šteli s pomočjo ploskih lutk miši, ki smo jih dodali 

kot zadnji pripomoček pri štetju. Miši so šteli in jih nalepili na lepilni 

trak. To dejavnost smo za spremembo prejšnjih dveh izvajali z vsakim 

otrokom posebej.  

 

 

Ena majhna hišica                                            
sredi gozda je doma. 

 

V njej živijo;                          
ena, dva, tri štiri miši,                                 
ki razmetavajo po hiši. 

Miška se je s torto sladkala 
in vsa se je popackala. 

  

 

Mišek  se je v sobi igral                   
in vse igrače razmetal. 

Mamo miš je zelo skrbelo,  
ko je iz pečice zagorelo.  

Očka pa se je smejal,              
ko je miške opazoval. 

 

Ena, dva tri, štiri miši brž pospravite po hiši,                                                                                                                     
mi pa skupaj še enkrat preštejmo miši. 
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Slika 4: Didaktični pripomoček za štetje 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 5: Otroci lepijo miške na trak in jih štejejo 

Vir: lasten 

 

Preverjanje štetja po tretjem tednu: 

 

3: 

Slika 6: Prikaz rezultatov štetja s pomočjo miši 

Vir: Lasten 

 

Z zadnje Slike 6 pa lahko opazimo, da so se z vsemi tremi didaktični 

pripomočki naučili šteti do 4 prav vsi otroci v skupini. Otroci, ki so 

imeli težave s štetjem še po drugem tednu projekta, so v tretjem 

tednu, ko so izvajali individualno dejavnost štetja miši, štetje osvojili. 

Nekateri otroci so potrebovali našo pomoč, vendar le toliko, da smo 

jih z določenimi vprašanji usmerjali na pravo pot štetja.  

 

ZAKLJUČEK 

Otrok matematiko v življenju srečuje in uporablja skoraj vsak dan. 

Pomembno je, da se otrok pri vsem te zabava, saj bo le tako iskal 

nove načine, kako priti do rešitve, pri tem pa doživljal uspehe. V vrtcu 

se izvajajo različne dejavnosti z najrazličnejšimi pripomočki, kako 

naučiti otroka šteti. Pripomočke, ki smo si jih izbrali in postopno 
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dodajali v dejavnosti štetja, so dosegle svoj namen. Otroci so 

deklamacijo pozorno poslušali in se ob njej zabavali. Ob slikah so 

deklamacijo lažje doživljali in si tudi lažje zapolnili, kar je tudi 

pripomoglo k lažjemu štetju. V zadnjem tednu projekta, ko so lahko 

otroci s pomočjo ploskih lutk, miši dejansko tudi šteli, so se naučili 

štetja do 4 prav vsi otroci. Nekateri otroci so miši celo postavljali po 

pravilnem vrstnem redu, kot so si sledile v zgodbi. V dejavnostih so 

sodelovali vsi otroci. Pri štetju so si nekateri otroci tudi pomagali med 

seboj. Cilje, ki smo si jih za to projektno delo načrtovali, so bili 

doseženi. Take primere dejavnosti je potrebno v vrtcu še izvajati, saj 

otroci pri tem uživajo ter pridobivajo matematično znanje na 

zabaven način.  
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Povzetek: Tabor z vrtcem je priložnost, kjer otroci spoznajo sebe in 

druge na drugačen način, kjer se stkejo še globlje vezi. S tem se 

začnejo osamosvajati in postajajo samostojnejši pri skrbi zase in za 

svoje potrebe, stvari. Pomembna je priprava tako otrok, staršev kot 

vzgojiteljev. Dobra priprava pa se začne že z idejami aktivnosti in 

način, kako podelimo to med otroke. Otroci se veselijo novih izkušenj 

in jim je to večinoma v užitek. Pomembna pa je dobra izkušnja za 

otroke in vzgojitelje, saj bo od tega odvisna pripravljenost za 

sodelovanje vnaprej. Poleg tega se bodo otroci ob dobrem počutju 

ustrezneje razvijali in se učili. Na žalost pa se premalo vrtcev 

poslužuje tovrstnih aktivnosti. Lažji je namreč začetek z vzgojitelji, s 

katerimi so otroci načeloma bolj povezani in se bolj poznajo kot pa 

kasneje z učitelji v šoli v naravi. Tabor med drugim vpliva tudi na 

socializacijo in interakcijo otrok z okoljem, drugimi otroki in 

vzgojitelji. 

 

Ključne besede: tabor, predšolski otroci, samostojnost, narava 

 

Abstract:  A camp with a kindergarten is an opportunity where 

children get to know themselves and others in a different way, where 

even deeper bonds are forged. With this, they begin to become 

independent and become more independent in taking care of 

themselves and their needs, things. The preparation of children, 

parents and educators is important. Good preparation starts with the 

ideas of the activity and the way we share it with the children. 

Children are looking forward to new experiences and they mostly 

enjoy it. However, a good experience for children and educators is 

important, as their willingness to cooperate in advance will depend 

on it. In addition, children will develop and learn better when they 

are well. Unfortunately, too few kindergartens use such activities. It 

is easier to start with educators, with whom children are in principle 

more connected and better acquainted than later with teachers in 

school in nature. Among other things, the camp influences the 

socialization and interaction of children with the environment, other 

children and educators. 

 

Key words: tabor, predšolski otroci, samostojnost, narava 
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UVOD 

Za to temo sem se odločila, ker sem imela izredno pozitivno izkušnjo 

z izvedbo tabora. To je bila moja prva skupina otrok, ki sem jih peljala 

na večdnevni izlet z vrtcem. Ravno zaradi tega sem se želela dobro 

pripraviti in sem iskala kvalitetne informacije o tovrstnih temah. 

Največ pomoči in usmeritev sem dobila predvsem pri sodelavkah in 

kolegicah, ki so s tem že imele več izkušenj. Predvsem mi je bilo 

pomembno, da dobro pripravim otroke, sebe in navsezadnje tudi 

starše. Pomembno mi je bilo, da bo za otroke to pozitivna izkušnja, 

saj je bila za otroke to prva tovrstna izkušnja. Tako otroci kot jaz smo 

se dobro pripravili in vsi doživeli zelo pozitivno izkušnjo. Povezovanje 

med otroki in vzgojitelji je eden izmed najbolj pomembnih vplivov 

tabora. Poleg tega otroci pridobijo veliko na samostojnosti, ki je 

povezana s samopodobo otroka. V drugem kraju spoznavajo drugo 

kulturo, njihove navade, jezik in okolje. S tem spoznajo, da obstaja 

življenje tudi izven njihovega poznanega kraja.  

 

Bivanje otrok z naravo 

Kurikulum za vrtce (1999, str. 10) navaja načelo, da mora predšolska 

vzgoja v vrtcu graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k 

pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj. To doseže tako, da 

predenj postavlja smiselne zahteve oz. probleme, ki vključujejo 

otrokovo aktivno učenje. Poleg tega mu omogoča izražanje, 

doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažira.  

White in Stoecklin (2008) navajata, da redna in pozitivna interakcija 

v naravi omogoča otrokom, da se v njej počutijo udobno, razvijajo 

empatijo in jo vzljubijo. Dodajata, da niso pomembne samo redne 

razvojno ustrezne izkušnje v naravi, ampak tudi vrednota odraslih. 

Starši in vzgojitelji moramo biti dober zgled v spoštovanju narave in 

uživanju v njej. Kurikulum za vrtce (1999, str. 37) naravo opisuje kot 

področje, kjer se otrok dejavno vključuje v obdajajoče fizično in 

družbeno okolje. Otrok pridobiva izkušnje in z veseljem raziskuje in 

odkriva. Dejstvo je, da nobena razlaga, film, slika ali kako drugače 

pripravljena »umetna« situacija v igralnici otrokove pozornosti ne 

pritegne tako močno kot konkretno dogajanje zunaj, v naravi idr. 

Povsod, kjer se znajdemo, se nekaj dogaja, in to je tista prava 

motivacija za učenje, če jo seveda vidimo, izkoristimo in načrtujemo. 

(Širec, 2010). Učenje predšolskega otroka temelji na pridobivanju 

konkretnih izkušenj z ljudmi in stvarmi,  neposredno aktivnostjo s 

predmeti, na reševanju konkretnih problemov ter pridobivanju 

socialnih izkušenj (Bahovec, 1999, str. 10.). 

 

Na taboru je velik poudarek tudi samostojnosti otrok, pomemben 

člen pa smo odrasli, saj je od nas odvisno, v kolikšni meri bo otrok 

samostojen. Žnidaršič in Beguš (2013, str. 7) navajata, da 

samostojnost pri otroku dosegamo, ko otroku zaupamo in mu 

omogočamo biti samostojen. Naloga odraslih pa je, da otroku 

dopustimo, da poskuša stvari storiti sam in ga pri tem spodbujamo. 

Danks in Schofield (v Uršič, 2014, str. 2) menita, da je naravno okolje 
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lahko priložnost za nove pustolovščine, neverjetne izkušnje in 

presenečenja, ki bodo pomagale okrepiti otrokovo samozavest in mu 

vliti pogum. Dodajata, da je to prostor za raziskovanje, učenje o 

tveganju, krepitev samozaupanja in pobeg v domišljijo. V naravi se 

lahko lovijo, plezajo, skačejo, urijo ravnotežje, se gugajo in skrivajo. 

 

V našem vrtcu imamo že utečeno prakso, da staršem ponudimo in 

izpeljemo tabore, letovanja in zimovanja. Starši nas pri tem vedno 

podprejo in v veliki večini otroke tudi prijavijo na tovrstne dejavnosti. 

Za socialno šibkejše družine je na voljo tudi sklad vrtca, kjer se jim 

povrne določena vsota. Letos sem se odločila, da otroke na začetku 

oktobra peljem na tri-dnevni tabor v Kamp Menina. Otroci so bili stari 

večinoma štiri leta. 

 

Priprava na tabor 

1. Priprava staršev  

Starše sem s tem načrtom seznanila že eno leto prej oziroma na 

zaključnem roditeljskem sestanku. Potem pa še pred samim izletom, 

za tiste starše, ki so otroke dejansko prijavili na tabor. Za starše sem 

oblikovala zgibanko, kjer so bile točne informacije odhoda in prihoda, 

dejavnosti, cilji izleta, seznam opreme za otroke ter navodila za 

starše. Med bolj pomembna navodila so spadala naslednja: 

»V ovojnico dajte: 

 veljavno zdravstveno kartico, napisane posebnosti otroka, 

naslov in telefonsko številk,o na kateri ste dosegljivi, tabletke 

proti slabosti, (če jih otrok potrebuje) ter 1 napisano 

razglednico za otroka. Ovojnico izročite vzgojiteljici v roke. 

 Potovalko oz. kovček pripravljajte skupaj z otrokom, da bo 

vedel, kaj ima s seboj.  

 Otrok naj pusti doma vredne predmete.  

 Oblačila naj bodo podpisana in naj bodo taka, da jih ne bo 

škoda in bo otrok pri igri in dejavnostih lahko sproščen. 

 Za otroke bomo skrbeli …« 

Starše sem opomnila, da bo to velik korak tako za otroke kot tudi za 

njih in da naj bodo pred otroki pogumni in spodbujajoči.  

 

2. Priprava otrok 

S to skupino otrok smo skupaj že od samega začetka vrtca, zato 

mislim, da nam je bilo vsem veliko lažje, saj smo se v teh letih res 

dobro spoznali. Otroci imajo občutek varnosti, zaupanja, sprejetosti, 

kar je zelo pomembno za prijetno bivanje. Že pred poletjem smo se 

z otroki začeli pogovarjati o načrtih za naprej. Otroci so bili od začetka 

malo zadržani, saj niso vedeli, kako tabor izgleda, kaj bomo tam 

delali, kam gremo … Ker so jim bile vse te stvari nepredstavljive, sem 

naredila načrt, kako jim bom vse to predstavila. Že takoj na začetku, 

ko se je oblikovala nova skupina, smo začeli s pripravami na tabor. Za 

začetek smo naredili plakat, kamor smo prilepili zemljevid Slovenije. 

Poiskali smo Ljubljano in črto vlekli do Kampa Menina, kamor smo bili 

namenjeni. Kmalu se je pojavilo vprašanje, koliko časa se bomo vozili. 

Na to vprašanje nihče ni znal točno odgovoriti, zato smo odgovor 
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poiskali v Google zemljevidih. Ugotovili smo, da bo vožnja dolga 1 

uro, kar je primerljivo s časom, ki ga preživimo na igrišču. Ker je bil to 

naš prvi večdnevni izlet, mi je bilo pomembno otroke seznaniti in jim 

ozavestiti, da bomo dva dni spali brez mamic in očkov. Otroci s tem 

načeloma niso imeli težav, ali pa jih niso pokazali. Kljub temu sem to 

večkrat omenjala. Na plakat smo tudi narisali tri zelene kvadrate, ki 

so ponazarjali tri dneve, in vmes dva rumena, ki sta ponazarjala noči. 

Večkrat smo na glas prešteli dneve in noči. Otrokom občutek varnosti 

predstavlja tudi napoved o dejavnostih, ki sledijo. V igralnici imamo 

v ta namen zaporedje s sličicami naše skupine. Enako sem naredila 

tudi za tabor. Na plakat sem prilepila slike: kaj vse bomo delali, kam 

bomo šli, kaj bomo videli, kje bomo spali … Zraven smo narisali še 

spremljevalce, ki smo šli z njimi. Glede na število otrok sva bili dve 

odrasli. Na koncu pa smo naredili še koledar, kjer smo skupaj 

odštevali dneve do odhoda. Skupaj smo se dogovorili tudi za pravila 

in dogovore, ki se jih bomo morali držati vsi. Pomembno se mi je 

zdelo, da vejo tudi moje naloge in odgovornosti, predstavljene na 

njim razumljiv način. 

3. Priprava vzgojitelja 

Tako kot je bil pomemben odnos staršev do tabora, sem se zavedala 

tudi lastnega zgleda. Sama sem se iskreno veselila in to pokazala in 

povedala tudi otrokom. Pomembno mi je bilo, da vejo tudi moje skrbi 

in pomisleke; upoštevanje dogovorov in navodil. Zato smo se tudi o 

tem pogovarjali. Povedala sem jim, zakaj želim, da se vsi držimo 

dogovorov in da je ob neupoštevanju tega lahko ogrožena varnost 

tudi vseh ostalih. Seveda pa smo se pogovarjali tudi o vsem lepem, 

kar bomo doživeli in videli.  

Cilji tabora 

 Otrok spoznava značilnosti okolja, v katerem se nahaja. 

 Otrok odkriva in spoznava živo naravo. 

 Otrok razvija samostojnost. 

 

Izvedba tabora 

1. DAN 

Odpravili smo se torej v sredo zjutraj po zajtrku. Otroci so bili zelo 

vznemirjeni od navdušenja. Na avtobusu so ves čas spraševali, če 

smo že prispeli in koliko časa se bomo še vozili. Med vožnjo so opazili 

veliko zanimivih in njim novih stvari. Ko smo prispeli na cilj, nas je 

sprejel prijazen lastnik in nas peljal na čudovito igrišče, kjer so se 

otroci lahko igrali. Med tem smo se vzgojitelji z lastnikom dogovorili 

vse organizacijske stvari glede aktivnosti, same nastanitve in hrane. 

Vsak dan so nam pripravili zajtrk, kosilo, večerjo in vmesno malico. 

Potem smo se odpravili proti našim bungalovom, kjer so nas že čakali 

naši kovčki. Ko smo se namestili, si razdelili postelje in raziskali vse 

notranje in zunanje kotičke, smo se odpravili na pohod do bližnje 

kmetije in mlina, kjer smo si ogledali muzej in v slaščičarni pojedli 

kolačke. Ta izlet je bil precej dolg in za otroke tudi naporen. Po 

prihodu nazaj smo imeli večerjo, takoj za tem pa so nam v kampu 

pripravili presenečenje; čarodeja Andreja. Po njegovi predstavi so bili 

otroci že pošteno utrujeni, zato smo se odpravili v naše bungalove. 
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Otroci so se stuširali, si umili zobe in pripravili na spanje. Sledila je 

pravljica in kmalu so vsi zaspali.  

2. DAN 

Naslednji dan smo se po zajtrku razdelili v skupine. Otroci so se 

preizkusili v adrenalinskem parku, vožnjo z mini formulami, mini 

golfom ter vožnjo s čolnom po jezeru. Za otroke je bilo to pravo 

doživetje. Popoldne smo imeli prosto, zato smo se odpravili na krajši 

sprehod do bližje reke, kjer so se otroci igrali s kamni, peskom in 

vodo. Nastajale so čudovite umetnije in zares je bilo lepo opazovati 

otroke pri sproščeni igri v naravi. Hitro smo ugotovili, da otroci res ne 

potrebujejo veliko igrač. Pojedli smo še višnjev zavitek, ki so nam ga 

pripravili v kuhinji in tako imeli pravi piknik v naravi. Ko se je bližal 

večer, smo se opravili na večerjo. Po tem pa je sledil taborni ogenj, ki 

so se ga otroci res močno veselili. Lastnik kampa je otrokom pripravil 

še palice, kjer so pekli penice. Potem pa smo se odpravili na nočni 

sprehod po kampu z lučkami. Ponovno je sledilo umivanje in priprava 

na spanje.  

Obisk adrenalinskega parka je enemu dečku povzročil hude težave. 

Že ko smo se v vrtcu pripravljali in omenili adrenalinski park, je vedno 

znova poudarjal, da si on ne želi tja. Vedno znova sem ga mirila, da 

kdor ne bo želel, mu ne bo treba. Ko pa smo prišli v adrenalinski park, 

so se pri dečku pojavili tiki, začel je jokati in odklanjal aktivnost. 

Spremljevalka, ki je bila tudi njegova specialna pedagoginja, ga je 

vzela na stran, kjer mu je pojasnila, da ga nihče ne bo silil in se lahko 

ta čas igra na igrišču. Deček se je igral na igrišču, predvsem pa 

opazoval otroke. Kljub temu se mu je to tako vtisnilo, da se mu do 

konca tabora tiki niso umirili. Deček je imel sicer težavo s 

komunikacijo, izražanjem čustev in vključevanjem v družbo in igro z 

otroki. Kasneje so se mu tiki še pojavljali, predvsem ob stresnih in 

nepredvidljivih situacijah, utrujenosti in sproščanju napetosti (na 

gugalnici). 

3. DAN 

Zadnje jutro so k nam prispele kartice od staršev. Zbrali smo se na eni 

veliki postelji in vse prebrali. Otroci so se razveselili svojih kartic in 

pozdravov od doma. Pogovarjali smo se, kako jim je na taboru in vsi 

otroci so rekli, da bi zagotovo šli še kdaj na tak izlet. Kmalu smo začeli 

s pakiranjem in pripravo na nov dan. Po zajtrku smo se z lastnikom 

kampa odpravili v bližji sadovnjak, kjer smo nabirali jabolka. Po 

prihodu nazaj v kamp smo jih zmleli in sprešali, da smo dobili jabolčni 

sok. Sledilo je zadnje kosilo, potem pa smo avtobus pričakali na 

otroškem igrišču. Igrišče je ravno prav veliko in ima veliko različnih 

igral, ki ponujajo otrokom veliko različnih iger.   

Staršem sem ob večerih pošiljala nekaj foto utrinkov s kratkim 

opisom, kako se imamo. 

 

Evalvacija tabora 

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi. Otroci so spoznali značilnosti 

okolja, v katerem smo se nahajali; spoznali so njihovo narečje, način 

pridelave jabolčnega soka, mlin za pridelavo moke. Odkrili in spoznali 

niso le žive narave, ampak tudi neživo naravo. V času našega bivanja 
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na taboru smo videli pujse, konje, krave in ogromno majhnih žuželk 

in hroščev. V načrtu sicer ni bilo, da se bomo igrali ob reki, se je pa 

izkazalo za eno izmed boljših aktivnosti. Otrokova samostojnost pa 

se je krepila iz dneva v dan, tako pri skrbi zase kot za druge. Menim, 

da smo tabor res dobro načrtovali in se pripravili v naprej, tako otroci, 

vzgojitelji kot organizatorji, zato v času bivanja nisem čutila 

nevarnosti. Otroci so se na taboru držali navodil in dogovorov, na kar 

sem res ponosna. Ni bilo niti težav z uspavanjem in spanjem. Tudi 

sicer niso omenjali domotožja, saj se nam je čez dan ves čas dogajalo 

in upam si reči, da so vsi neizmerno uživali. Vesela sem bila, da sem 

jim omogočila in pričarala nepozabno in res lepo prvo izkušnjo s 

taborom. Otroci so večkrat vprašali, kdaj bomo ponovno odšli na več 

dnevni izlet in obljubila sem jim, da se še isto poletje odpravimo na 

morje.  

 

Največja prednost tabora se mi zdi, da otroci pridobijo ogromno na 

samostojnosti, znajo skrbeti za svoje potrebe in stvari, prav tako pa 

tudi za druge. S tem čutijo odgovornost do sebe in drugih, ki so 

vključeni v celoten proces. Dobijo občutek zavedanja, da smo skupaj 

kot ekipa močnejši in se v takih trenutkih še bolj povežemo kot 

skupina. Naša prednost je bila tudi ta, da smo bili skupaj od njihovega 

vstopa v vrtec. S taborom smo se kot skupina še bolj spoznali in 

postali še bolj povezani. Za lažje prehode, uspavanje in druge 

pomembne elemente dneva, sem uporabila lutko »Sovico«, ki je z 

nami že od majhnega. Njej se najbolj zaupajo, vedno se je razveselijo 

in jo obožujejo. Sovica je odšla z nami tudi na tabor; otrokom je dajala 

pomembna navodila, zvečer jim je povedala nekaj spodbudnih 

besed, jim prebrala pravljico, jih pokrila in dala poljubček. Za lažje 

preživeto noč pa nas je vse čuvala na omari. Vesela sem, da je bila z 

nami, saj je med otroke prinesla občutek umirjenosti in varnosti. 

 

Slabosti tabora zelo težko izpostavim, saj slabih izkušenj nismo imeli. 

Odrasli smo organizatorjem sicer predlagali, da bi bil voden ogled po 

kmetiji, ki smo jo obiskali. Otrokom so bile živali sicer zanimive, 

ogledali smo si pa le tisto, kar smo videli z dvorišča. 

 

Kurikulum za vrtce 

Kurikularna področja so se ves čas prepletala z dejavnostmi na 

taboru. Prav tako so bila pokrita vsa področja, nekatera pogosteje kot 

druga. Gibanje je bilo zajeto čez celoten dan, saj so dejavnosti 

temeljile predvsem na gibalnih igrah (adrenalinski park, mini golf, 

vožnja s formulami, veslanje po jezeru, daljši sprehod). Pri jeziku bi 

izpostavila predvsem spoznavanje narečja. Vsi otroci prihajajo iz 

Ljubljane in vsi govorijo v istem narečju. Zato jim je bila ta izkušnja 

nova, zabavali so se ob poslušanju njihovih besed, npr. »japčka« za 

jabolka. Umetnost kot taka je bila najmanj načrtovana, saj veliko 

tovrstnih dejavnosti izvajamo v vrtcu, zato smo dali v ospredje druge 

dejavnosti. Vseeno pa smo z otroki risali s palicami po mivki, z njo 

packali in jo poskušali oblikovati. Ob tabornem ognju smo prepevali 

pesmi in s čarodejem Andrejem plesali. Družbo smo vpeljali kot 
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spoznavanje širšega okolja, kjer so spoznali njihovo tradicionalno 

pripravo mošta in pridelavo moke v mlinu. Narava nas je obdajala ves 

čas, saj smo bili odmaknjeni od prometa. Otroci so v osrčju narave 

spoznavali živa bitja; konje, pujse, krave, mačke, pse in razne male 

žuželke in hrošče. Hitro so opazili, da tam rastejo drugačna drevesa – 

ob reki. Skupaj smo ugotovili, da različne vrste potrebujejo različne 

pogoje za rast. Matematika nas je prav tako spremljala na vsakem 

koraku; z odštevanjem dni do odhoda domov, štetjem otrok in 

predmetov. Otroci so svoja oblačila in predmete razvrščali, grupirali, 

jih primerjali in šteli. Skupaj smo reševali časovne probleme; kaj je 

bilo, kaj je zdaj, kaj sledi, kdaj gremo spat in kdaj je čas za razne 

dejavnosti. Najbolje se nam je obnesel slikovni urnik, kjer so sledili 

načrtovanim dejavnostim. 

 

ZAKLJUČEK 

Cilj vzgoje je med drugim tudi priprava otroka na življenje. Sama 

menim, da so tovrstne dejavnosti idealno sredstvo, kjer otrok zares 

pridobi izkušnje, ki so pomembne za doseganje teh ciljev. Poleg tega 

se otroci zelo dobro počutijo, ko nekaj zmorejo sami, ko vidijo svoje 

napredke in so nase neizmerno ponosni. Seveda jim odrasli 

pomagamo in jih usmerjamo, da pridejo do želenih sposobnosti in 

znanja. Največji učitelj pa je tudi narava, ki nam ponuja nešteto 

aktivnosti in možnosti za učenje. Poleg tega so tukaj še prijatelji, kjer 

se počutimo dobro in sproščeno. In če vse to združimo skupaj, 

dobimo idealne pogoje za rast in učenje otrok. Vse to so pozitivni 

vplivi tabora, ki se kažejo pri otrocih. To se najbolje opazi z otrokovo 

igro in pogovorom, ki je bolj razmišljujoč in odprt. Največji dosežek 

vsakega vzgojitelja so iskrice veselja v otrokovih očeh in to jim tabor 

zagotovo da. 
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Od ideje do igrače 
 

NATAŠA KRAMER, dipl. vzg. PV 

natasa.kramer@ostpavcka.si 

 

Povzetek: Kot glasbenica mi je v vrtcu, na področju glasbe, vedno 

manjkalo didaktičnih iger. Otroci se srečajo s kitaro, klavirjem in 

frulico, če jo slučajno igra katera od vzgojiteljic, na voljo pa imamo še 

nekaj malih ritmičnih instrumentov, ki si jih delimo z drugimi oddelki. 

Od tu naprej pa je odvisno od iznajdljivosti, ustvarjalnosti in 

inovativnosti vzgojiteljice. Tako je nastala tudi GDI »Spoznavamo in 

prepoznavamo glasbila«, katere proces nastajanja opisujem v članku. 

Gre za inovativno igračo. Igra pri otrocih razvija sposobnosti 

prepoznavanja glasbenih inštrumentov po obliki, zvoku in namenu 

ter občutek za glasbeno umetnost (ritem, posluh). Poleg tega pa se 

ob igri pri otroku razvija govor, motorika, kognitivne sposobnosti, 

emocionalne sposobnosti, domišljija in značajske lastnosti. Primerna 

je tudi za otroke s posebnimi potrebami.  

 

Ključne besede: vzgojitelj, didaktična igra, izdelava igre, glasba 

 

Abstract: As a musician I have always missed didactic games in 

kindergarten, in the field of music. Children meet with guitar, piano 

and flute if it happens to be played by one of the educators, and we 

have a few small rhythmic instruments available that we share with 

other departments. From now on, it depends on the ingenuity, 

creativity and innovation of the educator. This is how the GDI "Let's 

get to know and recognize musical instruments" was created, the 

process of which I describe in the article. It is an innovative toy. The 

game develops children's ability to recognize musical instruments by 

form, sound and purpose, as well as a sense of musical art (rhythm, 

listening). In addition, during play, the child develops speech, motor 

skills, cognitive abilities, emotional abilities, imagination and 

character traits. It is also suitable for children with special needs 

 

Key words: educator, didactic game, game making, music 
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UVOD  

Zakaj sem se odločila za predstavitev glasbene didaktične igre in za 

kakšno igro prav za prav gre? Razlog je ta, da gre res za inovativno 

igro, ki je nastajala v procesu dela z otroki, se razvijala in spreminjala 

z njimi, hkrati pa je njena zgradba, nastajanje oz. realizacija nastajala 

kar več mesecev. Z njo sem sodelovala na tečaju »Moja ideja – nova 

igrača«, kjer sem dosegla 1. mesto in prejela priznanje ter znak »Moja 

igrača«. Gre za didaktično igro »Spoznavamo in prepoznavamo 

glasbila«, ki se seveda najbolj dotika področja glasbe. Ker sem sama 

glasbenica, sem še posebej pozorna na to, kaj je otrokom na voljo iz 

tega področja. Morda mi je ravno zaradi tega na tem področju vedno 

nekaj manjkalo.  

 

Od ideje do realizacije 

V sklopu mesečne priprave mi je bil dodeljen glasbeni kotiček, glede 

ustvarjalnih dejavnosti v njem pa sem imela proste roke. Preizkušali 

smo male ritmične inštrumente, se z njimi spoznavali tako imensko 

kot tudi zvočno – prepoznavali smo zvoke, jih opisovali, naredili smo 

si svoje »glasbene partiture«, po katerih smo igrali v manjših 

skupinah ipd. Ker je inštrumentov ogromno, vendar jih v vrtcu 

nimamo na voljo, sem izdelala sličice le-teh, da smo jih razvrščali v 

skupine. Te sem kasneje plastificirala, ker so se mečkale. Izdelala sem 

še plakat, kamor smo označili skupine inštrumentov in si pomagala z 

»ježki«, da so otroci lahko prilepili nanj sličice in jih ponovno 

odstranili (jih razvrščali v skupine).  Temu sem kasneje dodala še 

delovne liste, ki od otroka želijo, da npr. poišče vse inštrumente s 

strunami … Kotiček se je tako postopoma razvijal ob ustvarjanju in 

delu z otroki, z njim pa je rasla ideja za nadgradnjo. Papir oz. plakat 

se je kasneje izkazal za kratko obstojno varianto. Tudi ježki so 

odpadali s sličic ali pa trgali plakat, na katerem so bili fiksni. Ker pa 

sem v te delovne liste in sličice vložila kar precej svojega časa in truda, 

se mi je zdelo škoda vse skupaj opustiti. Iskala sem trajno rešitev in 

padla je nova ideja – kaj pa, če bi bila lesena? To je tudi »IN«, ker je 

»EKO«. Bila bi trajna, povrhu vsega pa bi bila še estetska in okolju 

prijazna. Med razvijanjem ideje in njeno realizacijo sem se spomnila 

še na natečaju »Moja ideja – nova igrača«, ki me je še dodatno 

motiviral.  

 

Da sem od ideje lahko prešla k realizaciji, sem seveda bila primorana 

najti nekoga, ki bo to znal in bil pripravljen narediti po mojih navodilih 

brez denarnih vložkov. Šlo je za odlično sodelovanje z bratrancem, ki 

se je takrat šele učil za lesarja. Izrisala sem grob načrt, kakšna naj bi 

igra bila, kako delovala in pri tem upoštevala varnostne pogoje. Načrt 

se je dodelal, določil material, končna oblika, vmes sem kaj dodala, 

saj se med samim delom še pokaže kakšen »problem«, ki ga je treba 

rešiti (bo igrača stala, visela ali bo položena, kako se bodo zapirala 

vratca za CD z zvoki, kakšen naj bo izgled »mape« z delovnimi listi, da 

jih bodo otroci lahko sami vzeli in zamenjali, teža igre ipd.). Tudi 

embalaža je bila skrbno načrtovana. Skratka, didaktična igrača (igra) 

na nov način spodbuja otrokovo igro in s tem razvija in povečuje 
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njegove sposobnosti in spretnosti. Igrača je iz obstojnih materialov in 

izdelana tako, da so upoštevana navodila iz Uredbe o varnosti igrač.  

 

Dobra igrača 

V otroški igri igrača dobi svojo vrednost, če gre za kakovostno igračo, 

ki jo v slovenskem prostoru prepoznamo pod oznako »dobra igrača«.  

To oznako igrač podeli Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, na 

podlagi predloga komisije za ocenjevanje igrač, ki igračo pregleda in 

oceni na podlagi štirih kriterijev. Igrača mora biti varna in kakovostna, 

izdelana iz neškodljivih materialov in ne vključuje tveganja, da se bo 

otrok pri uporabi igrače poškodoval ali celo zastrupil (Gologranc 

Zakonjšek, 2002). 

 

V Sloveniji imamo štiri kriterije, po katerih že od leta 1984 komisija 

za oceno igrač podeljuje znak »dobra igrača«:  

 

Zdravstveno higienski kriterij (ocena varnosti igrač): preverja se 

vrsto in kakovost materialov, iz katerih so igrače izdelane, oblika igrač 

in obdelava njihovih površin, kakovost in obstojnost barv, velikost, 

trdnost in obstojnost materialov, vsebnost težkih kovin, gorljivost 

igrač, obstojnost blaga pri česanju ali puljenju. Pozitivna higiensko 

zdravstvena ocena je predpogoj za pridobitev znaka »dobra igrača«. 

Izdela jo Inštitut za varovanje zdravja RS.  

 

Likovno-oblikovalni in estetski kriteriji: ocenjujejo obliko in zasnovo 

igrače (čistost in skladnost oblik, pravilno izbrana razmerja, varnost 

oblik), izhajanje uporabnosti iz oblike, povezavo funkcije z obliko, 

izdelavo in konstrukcijo, kakovost, trdnost in ustrezno obdelavo 

materialov, čistost, jasnost in skladnost barv ter kakovost embalaže. 

Oblikovalec igrače naj bi pri svojem delu upošteval vse te kriterije, 

nadgrajene z estetiko in s tem prispeval dobro oblikovano igračo. Le-

ta lahko pravilno vpliva na otrokov razvoj. Likovno-oblikovalno oceno 

poda Društvo oblikovalcev Slovenije.  

 

Tehnološki in tehnično-vzgojni kriterij: opredeljuje igračo, ki pri 

predvidljivi igri otroku omogoča varno igro. Igrača mora biti narejena 

iz kvalitetnih materialov in embalaže, spodbujati ustvarjalnost in 

aktivnost otroka, mehansko in konstrukcijsko dovolj trdna, masa in 

velikost ustrezna otrokovi starosti, kvalitetno razstavljiva in 

sestavljiva ter mora imeti možnost higienskega vzdrževanja. 

Preizkuša jo laboratorij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  

 

Psiho-pedagoška ustreznost: podajo jo na podlagi ustrezne funkcije 

igrače v otroški igri, stopnje konstruiranosti in realističnosti igrače, 

nudenih možnosti spodbujanja otrokovega razvoja, pogojev za igro s 

konkretno igračo ter starostne primernosti igrače. Igrače ocenjujejo 

pri posameznemu otroku, v vrtcih med različno starimi otroci ali v 

družinah. Psiho-pedagoško oceno poda Oddelek za psihologijo na 

Filozofski fakulteti v Ljubljani (Marjanovič Umek, 2002, str. 19).  
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»Če zanemarimo razlike med igračami glede na funkcijo, realističnost 

in strukturnost, modnost, spolno obarvanost so igrače, s katerimi se 

otroci pogosto, dolgo časa in zelo kakovostno igrajo, in so igrače, ki 

so  v igri prisotne malo časa in zdi se, kot da otroci z njimi nimajo kaj 

početi. Tiste prve so vredne vse pozornosti in prav otrok oz. otroci so 

eni najbolj zanesljivih ocenjevalcev kakovosti igrače, saj v igrači 

najdejo ali ne najdejo možnosti za izražanje svoje simbolike, 

domišljije, ustvarjalnosti, čustvene angažiranosti in socialne moči.« 

(Merjanovič Umek, 2002, str. 20) 

 

Lesene igrače  

V današnjem času so lesene igrače ena najenostavnejših in hkrati ena 

največkrat spregledanih vrst zabave za otroke. To kljub temu, da so 

igrače zgodovinsko eden prvih izdelkov, ki jih je naredila človeška 

roka. Najprej je človek delal uporabne stvari iz kamna, a ko se je 

naučil z orodji iz kamna ter kasneje iz kovin oblikovati les, se je začela 

zgodba lesenih igrač. Igra z lesenimi igračami spodbuja kritično 

lateralno razmišljanje in pomaga graditi motorične spretnosti. Ne 

nazadnje pa je prostor, v katerem se otrok igra z lesenimi igračami, 

tih, miren in lepši od prostora, v katerem so plastične igrače na 

baterijski pogon, ki oddajajo zvoke. V primerjavi s plastiko je les ob 

dotiku in igri z njim topel in prijetnejši. Plastika se hitreje polomi in 

otroka lahko tudi poškoduje, les pa je obstojen, trpežen in močan 

naravni material (Eko igrače, 2013).   

 

Didaktične igre 

Didaktične igre so igre z določenim ciljem in nalogami, v katerih so 

pravila in vsebine oblikovanje take, da zahtevajo in hkrati razvijajo 

duševne funkcije, aktivnosti in sposobnosti mišljenja in dojemanja, 

doživljanje in ustvarjanje z otroku privlačno vsebino. Cilj didaktičnih 

iger je, otroku ponuditi možnost, da preko igre osvoji določeno 

znanje. Otroci se ciljev v didaktični igri običajno niti ne zavedajo. 

Didaktične igre se močno razlikujejo od ostalih otroških iger, saj se 

otrok pri njih nekaj nauči in ta cilj, kaj naj bi se naučil, je sestavljen že 

pred igro samo. Uporabljamo jih za uresničevanje vzgojno- 

izobraževalnih nalog. Primerne so tako za predšolske kot tudi za 

šolske otroke.  

 

Cilji didaktičnih iger 

Vzgojno-izobraževalni cilji morajo biti skrbno načrtovani. Vedeti je 

treba, ali je igra namenjena seznanjanju z nekim novim znanjem, 

utrjevanju znanja ali preverjanju znanja, torej v katerem delu nekega 

tematskega sklopa bomo igro uporabili. Pomembno je, da 

uporabljamo različne cilje in cilje z vseh področji. Tako posegamo po 

ciljih s/z:  

 kognitivnega ali spoznavno izobraževalnega področja (otroci 

pridobivajo neko novo znanje);  

 psihomotoričnega področja (različne gibalne spretnosti, govor, 

…) in 
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 afektivnega ali socialno-čustveno motivacijskega področja 

(utrjevanje usmerjene pozornosti, usvajanje vrednot, reakcije …) 

(Kocjačič, 2002). 

 

Pomen didaktičnih iger 

Didaktične igre imajo veliko vlogo pri otrokovem razvoju, saj razvijajo 

in utrjujejo (Klemen, 2010):  

 govor (poslušanje drugega, učenje glasov, pripovedovanje);  

 motoriko (ročne spretnosti, koordinacijo, hitro reagiranje);  

 čutila (tip, vonj, sluh);  

 miselne sposobnosti (reševanje problemov, urjenje spomina, 

posploševanje);  

 domišljijo (izmišljanje, nove igre);  

 ustvarjalnost;  

 izkušnje in znanje;  

 spoznavanje med vrstniki ter 

 lastnosti značaja (samostojnost, pogum). 

 

Zgradba  

Igra vsebuje leseno tablo velikosti 84 cm x 55 cm x 5,5 cm, na kateri 

je predalček/mapa z večjimi slikami glasbil, na katerih so 

navodila/naloge (na hrbtni strani); prostor, kamor se slike z navodili 

zataknejo; predal za CD z zvoki glasbenih inštrumentov in knjižico z 

vsebino/kazalom; kartonasta škatla z malimi sličicami različnih 

glasbil, katere so opremljene z magneti; ter bela tabla iz magnetnega 

ultra-pasa (prilepljenega na iverko) za polaganje sličic. 

 

                                           PREDAL ZA CD (zvoki inštrumentov) 

LESENA TABLA, podprta z nogo                   knjižica z imeni glasbil, ki so na CD-ju 

                                      

                                                                                                    Magnetni ultrapas 

 
 

Žepek z delovnimi listi          Škatla s sličicami inštrum.        Nosilec del. listov 

 

Slika 1: Sprednja stran DI in sestavni deli 

Vir: Lasten 
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Hrbtna stran table 

 

Noga   Veriga (za obesit ploščo)         Magneti  

 

 
Hakelj z gumico (zaščiti nogo, da ne binglja)  

 

 

 

                                                                                             Zaščitne podloga proti drsenju  

 

Slika 2: Hrbtna stran DI 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

Ostali sestavni deli igre 

 

Škatla s sličicami inštrumentov: 82 kosov  

 
Slika 3: Škatla s sličicami instrumentov, ki so na hrbtni strani opremljeni z 

magnetom 

Vir: Lasten 

 

Sličice so plastificirane in brez ostrih robov, na hrbtni strani je ime 

inštrumenta in blagi magnet iz magnetnega traku. Prvotno sem imela 

močnejše magnete, a jih je bilo treba menjati, saj so se sličice tako 

močno prijele skupaj, da bi otroci imeli veliko težavo pri prebiranju 

le-teh, poleg tega bi se ob tem še magneti trgali iz sličic. Škatla za 

sličice je iz kartona, na vrhu pa je značilni znak didaktične igre kot na 

torbi za hrambo, prenos in zaščito igrače.   
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Slika 4: Delavni listi 

Vir: Lasten 

 

        
 

 

 

Slika 5: CD s posnetki zvokov in knjižica s seznamom zvokov 

Vir: Lasten 

 

Na CD-ju je 8 skladb in več kot 80 zvokov različnih inštrumentov. Za 

CD sem izdelala nalepko z istim značilnim znakom – notni zapis v 

pisanih barvah, ki se nahaja tudi na naslovni strani knjižice. Na hrbtni 

strani knjižice je magnetni trak, da se ob hrambi lahko pritrdi kar na 

magnetni ultrapas.  

 

                    
Slika 6: Embalaža za prenos 

Vir: Lasten 

 

Embalažo so izdelali v Varstveno-delovnem centru v Zagorju. 

Pomembna je bila velikost, prenosljivost, material in barva (pa tudi 

enostavna hramba in teža). Vezenina je ročno izdelana (po naročilu) 

in predstavlja otroško igrivost in hkrati igrivost/razgibanost v glasbi. 

Notni zapis zato, ker predšolski otroci še ne berejo (razen redkih 

izjem), ampak se najlažje orientirajo po slikah. Barve pa seveda igrive, 

kot so igrivi otroci.  
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Slika 7: Navodila 

Vir: Lasten 

 

Osnovni podatki (in uporabnost) o didaktični igri 

Uporabljeni materiali: Tabla: les – smreka, bukev (mapa – vezana 

plošča), hrast (okrasne letve), ultrapas (magnetna tabla), magneti, 

plastificirane slike glasbil na eko papirju, škatlica iz kartona za 

shranjevanje slik, magneti, pena – proti spodrsavanju in premikanju 

table med uporabo, verižica za noge ter možnost obešanja table. 

Igrača se prenaša v torbi, ki je narejena po naročilu. Srednja dolžina 

ruč omogoča nošnjo na/v rokah ali na ramenih. Material: bombaž (30 

%), lan (70 %). Brez kemikalij (surovo, ne beljeno).  

 

Kot sem že omenila, se GDI imenuje »Spoznavamo in prepoznavamo 

glasbila«, s pomočjo katere otroci spoznavajo in prepoznavajo 

glasbila po namenu/lastnostih, zvoku in obliki. Le-te poiščejo in 

polagajo na magnetno tablo (senzomotorika). Ker otroci preko igre 

poimenujejo, kar vidijo in slišijo, delajo po navodilih, skratka 

dojemajo odnose, ki se med igro dogajajo, gre za dojemalno igro in 

pa seveda tudi igro, s pravili katere je možno prilagajati. Igra 

spodbuja slušno pozornost otrok in koordinacijo oko – roka. Igra je 

namenjena otrokom, starim štiri leta in več. Primerna je tudi za prvo 

triado OŠ.  

 

Tablo postavi otrokom vzgojitelj/ica. Tabla ima leseno oporno nogo, 

ki omogoča, da stoji pokonci. Lahko pa se jo tudi obesi na steno. Slike 

v leseni mapi predstavljajo nalogo – na zadnji strani je navodilo, ki ga 

poda vzg. otroku/skupini otrok. Otrok med sličicami glasbil 

poišče/izbere prave, jih poimenuje in polaga na magnetno tablo. Igra 

lahko poteka individualno ali v manjših skupinah (4 otroci). V začetku 

je potrebna prisotnost vzgojitelja/ice, kasneje lahko otroci iz slike 

razberejo navodilo. Npr.: vzg. izbere eno večjo sliko z navodilom in jo 

vstavi v za to namenjeno držalo. Otroku pove, kaj od njega zahteva 
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slika (npr. »Poišči skrite inštrumente« ali »Poišči vsa tolkala«). Otrok 

bo med malimi sličicami glasbil izbral prave ter jih nanizal na 

magnetno tablo. Inštrumente skupaj poimenujejo. V primeru, da tudi 

vzg. ne pozna imena katerega od inštrumentov, so na hrbtni strani 

sličic navedena imena le-teh.  

 

Pri prepoznavanju zvokov glasbil pa je vzgojitelj/ica vedno prisotna. 

Ob poslušanju različnih zvokov glasbil otrok polaga male sličice 

glasbil na magnetno tablo, kot jih sliši ob predvajanju zvokov iz CD-

ja. Na koncu (lahko tudi vmes) vzgojitelj/ica preverja rešitve (te so v 

knjižici, ki je priložena cd-ju).  

 

Navodila je možno tudi prilagajati, npr. lahko se igramo »NAJDI 5 

INŠTRUMENTOV, PO KATERIH UDARJAMO« ali »KATERE OD 10 

GLASBIL IMAMO/NIMAMO V VRTCU?« (vzg. otroku poljubno naniza 

sličice desetih glasbil med katerimi poišče prave). 

 

Izobraževalni in vzgojni učinki:  

 Razvijanje sposobnosti prepoznavanja glasbenih inštrumentov 

po obliki, zvoku in namenu. 

 Razvijanje občutka za glasbeno umetnost (ritem, posluh) 

 

Pri otroku se razvija:  

 govor (imenuje in opisuje inštrumente), 

 motorika (koordinacija oko-roka, izbiranje in polaganje sličic, 

vstavljanje slike z navodili, hitro reagiranje pri iskanju sličic in 

polaganju), 

 kognitivne sposobnosti (zmožnost pomnjenja), 

 emocionalne sposobnosti (predvsem sluh), 

 domišljija (izmišljanje dodatnih pravil oz. navodil), 

 značajske lastnosti (samostojnost, samozaupanje, pogum). 

 

Igra je primerna tudi za otroke s posebnimi potrebami, saj tudi ti 

otroci lahko prepoznavajo različne zvoke in glasbene inštrumente. S 

polaganjem sličic na tablo pa »trenirajo« motoriko in koordinacijo 

oko-roka.  

 

V vrtcu podobne igre še nisem zasledila. Otroci imajo na voljo nekaj 

Orffovih inštrumentov, medtem ko se z ostalimi inštrumenti (razen 

kitara, klavir in frulica) praktično ne seznanjajo. Didaktičnih iger v 

povezavi z glasbo in glasbili nasploh manjka. Igro je možno 

nadgrajevati z dodajanjem glasbil in različnih nalog (npr. ljudska 

glasbila). Tudi zvoke glasbil je možno dodati. Ker se otroci zelo radi 

poigravajo z različnimi zvoki ter jih prepoznavajo, bi se na takšen 

način lahko izdelali tudi zvoki iz prometa ali narave, zvoki živali ipd. 

(le slike in zvočni posnetki se zamenjajo oz. dodajo).  
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ZAKLJUČEK 

Igro sem pred pošiljanjem tudi preizkusila in izkazala se je kot zelo 

uporabna (in še vedno je). V to nekako nisem dvomila glede na to, da 

sem jo razvijala med otroki oz. skupaj z njimi in njihovo pomočjo. 

Otroke takoj pritegne že sam izgled, slike in zvok so pa še dodane 

vrednosti. Tudi komisija jo je ocenila kot odlično in primerno ne le za 

predšolske otroke pač pa tudi za prvo triado OŠ. Znak »Moja igrača«, 

ki sem ga prejela za 1. mesto, pomeni, da je igrača dovolj uspešna in 

inovativna, da gre v prodajo, a to terja še precej dela in finančnih 

sredstev že iz vidika njene sestave/zgradbe. Uporabim jo v vsaki 

skupini drugega starostnega obdobja in vedno dobim pozitivne 

učinke. 
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PRILOGE 

 

 
 

 
Sliki 8 in 9: Otroci iščejo instrumente, ki sodijo v skupino TOLKAL 

Vir: Lasten 

 

https://www.ringaraja.net/m/clanek/otroska-igra_733.html
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Sliki 10 in 11: Otroci iščejo skrite instrumente in prepoznavajo instrumente po 

zvoku 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 12: Otroci prepoznavajo in iščejo instrumente po zvoku ter jih polagajo na 

magnetno tablo 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 13: Otroci iščejo skrite instrumente 

Vir: Lasten 
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Slika 14: Otroci iščejo instrumente, ki sodijo v skupino tolkal 

Vir: Lasten 

  
Slika 15: Otroci iščejo skrite instrumente 

Vir: Lasten 
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Vloga plezanja pri motoričnem 

razvoju otroka 
 

ERIKA LAPORNIK, dipl. vzg.  

erikalapornik7@gmail.com 

 

Povzetek: V članku smo se osredotočili na naravno obliko gibanja, ki 

pozitivno vpliva na otrokov telesni in gibalni razvoj. Plezanje je 

namreč zaradi premagovanja lastne teže ena od najbolj 

zapostavljenih gibanj. Vendar pozitivno vpliva na otrokov kognitivni, 

emocionalni in socialni razvoj. Predstavlja gibalno reševanje 

prostorskih problemov. Z njim razvijamo motoriko ter psihosocialne 

veščine in značilnosti. Izboljšuje pa tudi otrokove gibalne spretnosti, 

koordinacije rok/nog/telesa ter vzpostavljanje in krepljenje 

otrokovega ravnotežja. Vadbene ure plezanja so bile več ali manj v 

umetnem, varnem okolju (telovadnica), kjer imajo za ure plezanja na 

voljo plezalne pripomočke: plezalno lestev, plezalno vrv in švedsko 

lestev. Namen je bil predstaviti vlogo plezanja pri motoričnem 

razvoju otroka. Ker skupina vsebuje in otroke prvega in drugega 

starostnega obdobja, pa nas je predvsem tudi zanimalo, kako se bodo 

otroci odzvali pri seznanjanju z nekaterimi vadbenimi elementi, s 

katerimi so se srečali prvič. Pred izvedbo vadbene ure smo 

predvidevali, da so dečki motorično bolj spretni pri plezanju kot 

deklice.  

 

Ključne besede: Naravna oblika gibanja, plezanje, razvijamo 

motoriko, vadbena ura, vloga plezanja 

 

Abstract: In the article, we focused on the natural form of 

movement, which positively affects the child's physical and motor 

development. Climbing is one of the most neglected movements due 

to overcoming its own weight. However, it has a positive effect on 

the child's cognitive, emotional and social development. It 

represents a movement resolution of spatial problems. With it we 

develop motor skills and psychosocial skills and characteristics. It also 

improves the child's motor skills, hand/leg/body coordination and 

establishing and strengthening of the child's balance. The climbing 

training lessons were more or less in an artificial, safe environment 

(gym), where climbing aids are available for climbing lessons: a 

climbing ladder, a climbing rope and a Swedish ladder. The aim was 

to present the role of climbing in a child's motor development. Since 

the group includes children of the first and second ages, we were also 

particularly interested in how the children would react when they 

were introduced to some of the exercise elements they encountered 

for the first time. Before the training lesson, we assumed that boys 

were more motorically adept at climbing than girls. 

 

Keywords: natural form of movement, climbing, developing motor 

skills, training lesson, role of climbing  
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UVOD 

Zaradi strahu pred padcem in poškodbami zaščitniški starši, 

vzgojitelji in učitelji le redko vključujejo vsebine plezanja. Do 

nedavnega sem se jih izogibala tudi sama. Pred dvema letoma pa sem 

vzljubila plezanje in to ljubezen prenašam tudi na otroke. Vadbena 

ura plezanja zame ne predstavlja več strahu pred poškodbo, temveč 

le izziv, saj otrok, ki nima ustreznih izkušenj pri plezanju, je namreč 

takrat, ko mora premagati neko oviro, v večji nevarnosti in strahu, 

kar lahko hitro pripelje do padca in poškodbe.  

 

Möscha (2004) trdi, da je človek že od nekdaj rad plezal in v davnini 

mu je bila to življenjska potreba. Po drevesih si je iskal hrano, na 

drevo se je rešil pred zvermi, si na njem zgradil bivališče ali pa je 

visoko s krošnje oprezal za plenom. V današnjem času se plezanje v 

te namene ne uporablja več. Ohranilo pa se je v nekaterih ljudskih 

navadah, kot je plezanje na mlaje, ki jih postavljajo ob praznikih in v 

otroški igri. Otrokom je plezanje še danes v veliko veselje. Otroci na 

vasi se pogosto kratkočasijo s plezanjem na drevesa, z veje na vejo, 

za kar pa so nekoliko prikrajšani otroci, ki živijo v mestih in takšno 

plezanje nadomeščajo s plezanjem po igralih. Pistotnik in drugi 

(2002) so sklepčni, da ima plezanje tudi pozitiven psihološki učinek, 

saj z njim vadeči premaguje strah pred višino in si vliva samozavest. 

Ima tudi velik vpliv na življenjske probleme in situacije, pomaga nam 

lahko pri premagovanju ovir, plezanju po drevesih, lahko pa nam 

nekoč omogoči tudi reševanje iz življenjsko nevarnih okoliščin, kot sta 

potres in požar.  

   

 

Gibalne sposobnosti otroka 

Videmšek in Visinski (2001) opisujeta, da v začetku gibalne  

sposobnosti obsegajo različne oblike sedenja, opiranja, plazenja, 

kasneje pokončna stoja ter prvi koraki. Takrat se zanj odpre čisto 

drug svet. Hoji se pridruži tek, plezanje, potiskanje, vlečenje, dviganje 

in metanje. Otrok postaja močnejši, spretnejši in hitrejši. Do tretjega 

leta osvoji vse naravne oblike gibanja, kot so hoja, tek, skoki, poskoki, 

plazenje, dvigovanje, nošenje, valjanje, potiskanje, vlečenje, 

metanje, lovljenje, vese. Otroci omenjene starosti ta gibanja usvajajo 

počasi, negotovo in površno (1–3 leta). Videmšek in Pišot (2007) 

navajata, da so razlike med spoloma v obdobju zgodnjega otroštva v 

povprečju majhne, izrazitejše so v poznejših obdobjih. V nekaterih 

pogledih dosegajo nekoliko višjo motorično učinkovitost deklice 

(koordinacija gibanja rok, ravnotežje), v drugih pa dečki (agilnost, 

moč, vzdržljivost, koordinacija celega telesa), sicer pa so razlike 

nepomembne. 

 

Videmšek in Visinski (2001) ugotavljata, da v predšolski dobi od 

tretjega do šestega leta naredi gibalni razvoj otroka silovit napredek. 

Otrokova motorika se spreminja tako hitro, da postaja gibanje ne le 

spretnejše, ampak tudi bolj smotrno in gospodarno. Z ustreznimi 

gibalnimi dejavnostmi otrok ne razvija le gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti, ampak tudi spoznavne, čustvene in socialne 

sposobnosti in lastnosti. 

 

Gibalni razvoj 

Plevnik in Pišot (2016) sta zapisala, da je gibalni proces razvoj, ki v 

življenju posameznika v različnih življenjskih obdobjih omogoča 
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prehod na višjo raven gibalnih kompetenc, razvoja gibalnih 

sposobnosti in usvajanja zahtevnejših nadrejenih gibalnih znanj v 

nenehni interakciji in soodvisnosti z okoljem. Videmšek in Pišot 

(2007) trdita, da z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, 

preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se 

sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje 

otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. 

Otrok raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe. Videmšek, 

Berdajs in Karpljuk  (2003) opozarjajo, da je  gibalni razvoj v razvoju 

človekovih funkcij v ospredju predvsem v prvih letih življenja. Razvoj 

poteka od naravnih oblik gibanja do celostnih in skladnostno 

zahtevnejših športnih dejavnosti, v interakciji med zorenjem, 

učenjem in posameznikovo lastno voljno aktivnostjo. 

  

V predšolskem obdobju otrok pridobiva raznovrstne izkušnje zlasti z 

igro. Videnšek in Visinski (2001) trdita, da je gibalna dejavnost eno 

najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Z ustreznimi 

gibalnimi dejavnostmi si otrok poleg gibalnih in funkcijskih 

sposobnosti razvija tudi spoznavne, socialne in čustvene sposobnosti 

ter lastnosti. Zajec (2009) ugotavlja, da je gibalni razvoj odraz 

zorenja, na katerega vplivajo  predvsem  genetski,  pa  tudi  okoljski 

dejavniki, ki določajo univerzalno sosledje pojavljanja posameznih 

gibalnih sposobnosti v razvoju, ter posameznikovih izkušenj, ki 

vplivajo zlasti na hitrost doseganja mejnikov v gibalnem razvoju. Za 

razvoj novih gibalnih spretnosti je potrebna določena raven  

razvitosti otrokovega mišičja, živčnega in zaznavnega sistema, 

pomemben pa je tudi proces učenja.  

 

Videmšek in Pišot (2007) sta opisala, kako poteka otrokov razvoj. 

Poteka večsmerno in hkrati na različnih področjih. To pomeni, da je 

gibalni razvoj povezan s telesnim, kognitivnim, čustvenim in 

socialnim razvojem. V začetnem obdobju je otrok sposoben nadzirati 

gibanje glave, nato trupa in rok, šele potem nog. Otrok pa po teh 

sposobnostih najprej lahko nadzira gibanje tistih delov telesa, ki so 

bližje hrbtenici, kasneje pa vse bolj oddaljenih. Otrok tako 

postopoma postaja sposoben nadzirati in učinkovito izvajati gibalne 

sposobnosti  

 

 Razvojne faze gibalnega razvoja  

1. Refleksna faza – gibanje novorojenčka. Refleksi so vedenja, ki jih 

samodejno sproži nek dražljaj.  

2. Rudimentalna faza. Delimo jo na dve stopnji:  

a. Stopnja inhibicije refleksov (gibanje je vedno bolj pod 

nadzorom, zato počasi inhibirajo). 

b. Predkontrolna stopnja (opažamo že večjo kontrolo nad 

gibanjem). 

3. Temeljna gibalna faza. Gibanje postaja učinkovitejše in bolj 

usklajeno. 

4. Specializirana gibalna faza. Nastopi nekje po 7. letu. Otrok začne 

povezovati in uporabljati svoja znanja za specializirane športne 

spretnosti v vsakdanjem življenju (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Pišot in Planinšec (2005) sta zapisala, da približno od drugega leta do 

sedmega leta starosti traja temeljna gibalna faza, v kateri postaja 

gibanje vse učinkovitejše in bolj usklajeno. Za to fazo je značilno, da 

otroci aktivnosti preskušajo in raziskujejo svoje gibalne sposobnosti 
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in zmogljivosti, najprej ločeno in nato vse bolj povezano. Če ima otrok 

spodbudno okolje, priložnosti za učenje in dejavnosti, bo ob koncu 

obdobja zrelosti, ki je zadnje obdobje na tej stopnji, obvladal večino 

temeljnih gibalnih spretnosti. V primeru, da otrok ne doseže 

najvišjega obdobja temeljne gibalne stopnje, pa obstaja možnost, da 

bo imel težave v nadaljnjem gibalnem razvoju. 

 

Vloga odraslih 

Večina otrok uživa v gibanju in se z veseljem vključuje v spontane in 

vodene dejavnosti. K motivaciji za njihovo izvajanje odločilno 

prispeva prijetno in zaupno vzdušje, v katerem imajo otroci možnost 

izbire, raziskovanja in odkrivanja izvirnih rešitev nalog ter 

sprejemanja napak in neuspelih poskusov kot naravnega, večkrat 

tudi veselega, igrivega dela učenja. V takšnem vzdušju se tudi odrasli 

z otroki igra in uči, seveda če gre za takšne dejavnosti, pri katerih 

nadzorna vloga odraslega ni nujno potrebna. Pri izvajanju različnih 

dejavnosti naj odrasli otroke spodbujajo, opogumljajo, usmerjajo, 

preusmerjajo, svetujejo, pomagajo, demonstrirajo, z njimi 

sodelujejo, se igrajo in tudi sami učijo. Otroke pozorno opazujejo in 

spremljajo njihov gibalni razvoj. Pomembno je, da so dejavnosti 

načrtovane na osnovi temeljitega poznavanja in razumevanja 

otrokovega razvoja in potreb. Otroci so uspešni le, kadar se 

upoštevajo značilnosti posameznika, saj je uspeh relativen glede na 

individualne interese in sposobnosti otroka. Otroku pomagajo, da 

zazna svoj napredek in ga doživi kot uspeh in ne glede na dosežke 

vrstnikov. Posebno pozornost naj namenijo otrokom, ki so izrazito 

gibalno nadarjeni, in tistim, ki so gibalno manj spretni. Prve vodijo pri 

razvoju njihove nadarjenosti, druge pa podpirajo in opogumljajo. 

Uporabljajo raznovrstne organizacijske metode (poligon, delo po 

postajah, delo z dopolnilnimi in dodatnimi nalogami, štafete ipd.) in 

oblike dela ter različne standardizirane in improvizirane rekvizite. 

Dejavnosti naj organizirajo tako, da bodo otroci čim bolj aktivni. Tiste 

otroke, ki ne želijo sodelovati, naj poskušajo pridobiti s 

spodbujanjem in motiviranjem, ali pa jim ponudijo alternativne 

zanimive dejavnosti. Skupaj z otroki pripravijo oziroma pospravijo 

športno orodje in rekvizite. Oblike dejavnosti naj bodo različne po 

vsebini, trajanju, prostoru in vlogi odraslih. Čas izvajanja naj bo 

vnaprej določen in priložnosten (počutje in želje otrok, vremenske 

razmere). Otrokom omogočajo, da imajo vsakodnevno možnosti za 

različne gibalne dejavnosti. Pri vseh dejavnosti in v vseh situacijah so 

odgovorni za varnost otrok. Otroke navajajo na varnost pri izvajanju 

dejavnosti, uporabi igral in rekvizitov ter jih ozaveščajo o pomenu 

varnosti in sprejemanju osebne odgovornosti zanjo (Kurikulum, 

2008). 

 

Vplivi plezanja na otroka 

Plevnik in Pišot (2016) menita, da s plezanjem vplivamo tudi na razvoj 

gibljivosti telesa, ki pripomore h gospodarnejšemu gibanju, kar pa je 

tudi namen razvijanja in usvajanja elementarnih gibalnih vzorcev 

(vključuje moč, koordinacijo, gibljivost in ravnotežje). Seveda s 

plezanjem vplivamo na celosten razvoj otroka, tudi na čustveno in 

socialno področje. Otroka lahko z različnimi igrami sodelovanja ali pa 

z varovanjem pripeljemo do velikega socialnega razvoja. Na čustveni 

ravni pa vplivamo predvsem na njegovo motivacijo in samozavest ob 

nekem dosežku (dosežena višina), še posebej pa na premagovanje 

strahu pred višino. 
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Plevnik in Pišot (2016) sta zapisala, da sodobna družba zaradi 

skokovitega tehnološkega napredka uveljavila sedeč način življenja 

ne le v odrasli dobi, ampak se tak življenjski slog prenaša tudi na 

otroke. Prav plezanje pa zaradi takega življenjskega sloga postaja eno 

izmed najbolj izpostavljenih elementarnih gibalnih vzorcev. Otroci 

zaradi načina življenja plezanje usvojijo prepozno, posledica tega pa 

je pomanjkanje vsakodnevnih gibanj, s katerimi bi otroci razvijali moč 

ramenskega obroča in osrednjih mišic. 

 

Razvoj plezanja pri otroku 

Möscha (2004) definira, da so plezanja gibanja, pri katerih se vadeči 

premika v različnih vesah ob pomoči okončin. To je gibanje, katerega 

osnove otrok razvije že v prvih mesecih življenja. Opazimo ga takoj, 

ko otrok obvlada lazenje in ga radovednost s tal preusmeri k 

raziskovanju više ležečih površin. Šele pozneje, ko otrok shodi, 

postane močnejši, okretnejši, in če ima na voljo ustrezne razmere, se 

lahko razvije plezanje v pravem pomenu besede. Zaradi svoje 

specifičnosti – gre za dejavnosti, pri katerih moramo premagovati silo 

težnosti ne glede na to, ali se izvajajo v smeri, nasprotni sili težnosti, 

ali v isti smeri – so to oblike gibanja zelo naporne in težavne, zato 

zahtevajo ustrezen način varovanja. Otroci naj začnejo plezati na 

manjše elemente in plezala, nato pa višino postopoma zvišujemo. 

Šibkejši naj začnejo plezati po strminah, katerih naklon počasi 

povečujemo. Pozneje naj nadaljujejo s plezanjem v mešanih vesah po 

poševnih in vodoravnih plezalih. Telesno močnejši otroci in tisti, ki 

jim gre plezanje dobro od rok, pa lahko intenzivnost vadbe povečajo 

s plezanjem z lahkimi bremeni, z različnimi načini prijemanja, s 

povečanjem števila ponovitev, s hitrostjo in z izbiro zahtevnejših 

plezal. S plezanjem kar najbolj vplivamo na moč rok in ramenskega 

obroča, obenem pa tudi na ravnotežje, gibljivost in celo natančnost. 

 

Videmšek in Jovan (2002) sta zapisala, da otroci radi plezajo, vendar 

imajo pri navpičnih plezalih težave s sestopom, ker ne znajo pravilno 

postavljati nog (3–4 leta). Pri petih letih plezajo in sestopajo po 

pokončnih in višjih plezalih. Pri šestih letih postaja gibanje močno 

podobno gibanju odraslega človeka. Plezajo na višja plezala. Spretno, 

hitro in samostojno premagujejo več zaporednih ovir (poligon). 

 

Plezanje po vrvi – primer dobre prakse v vrtcu 

Plezanje po plezalni vrvi smo opravili v telovadnici (Slika 1). Pri tem 

športu se otroci poskušajo povzpeti po obešeni navpični vrvi samo z 

rokami (Slika 2). Otroci so bili izredno navdušeni, saj so se z vrvjo 

seznanili prvič. Sprva sem jih demonstrirala plezanje po vrvi, nato 

sem jim pokazala tehniko, lego rok in nog, potem pa sem povabila 

vsakega otroka. Otroci so bili zelo nestrpni, vsi so želeli sodelovati, 

zato sem jim povedala, da bodo prišli vsi na vrsto. Plezanje se jim je 

zdelo precej težko, starejšim otrokom se je uspelo potegniti po vrvi 

navzgor, večina pa te moči v rokah ni imela niti, da bi se potegnila za 

par centimetrov (Slika 3). Vsekakor pa je bila zanimiva izkušnja za 

male in velike in jih je zelo navdušila.  
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             Slika 1: Plezanje po vrvi                          Slika 2: Plezanje po vrvi 

                  Vir: Lasten                                                            Vir: Lasten 

  

 
Slika 3: Plezanje po vrvi 

Vir: Lasten 

 

 

Plezanje po plezalni lestvi 

Otroke sem nato povabila na plezanje po plezalni vrvi. Tudi tu je 

potrebno veliko spretnosti in vztrajanja, kajti lestev ti beži in če nisi 

dovolj vztrajen se ne gre prodreti niti na drugo palico na plezalni 

lestvi. Otroci so bili izredno vztrajni (Slika 6). Vnovično so poskušali. 

Celo vrv je uspelo preplezati 5-letni deklici, pri tem primeru navajamo 

tudi dejstvo, da jo starši 1-krat na teden vozijo na gimnastiko (Slika 

4). Zelo dobro se je odrezala tudi druga deklica, 5 let. Prišla je čez 

polovico plezalne lestve (Slika 5). Prav tako pa se je zelo trudil plezati 

po vrvi tudi 5-letni deček. Zelo vztrajni pa so bili tudi ostali otroci in 

vztrajnost je pot do uspeha.  

   

             
Slika 4: Plezanje po plezalni lestvi 

Vir: Lasten 
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Slika 5: Plezanje po plezalni lestvi         Slika 6: Plezanje po plezalni lestvi      

Vir: Lasten                                                        Vir: Lasten                

 

Plezanje po plezalih na zunanjem igrišču 

Sem ena od vzgojiteljic, ki me je bilo plezanja na zunanjih igralih (Slika 

7) vedno strah in sem se ga izogibala v celi črti. Da bi se izognili 

nesrečam, ker je bilo plezalo mokro, ker so imeli otroci neprimerno 

obutev, sem plezanje odsvetovala, vendar se otroci plezanja naučijo 

le, če jim je dano plezati ob vsaki situaciji. Skozi svoj razvoj pa 

spoznavam, da otroke vedno bolj spodbujam k plezanju in je pri tem 

prisotnega tudi manj strahu. S tem na otroke vplivam pozitivno in 

njihov korak je bolj siguren, bolj samozavesten in bolj miren.  

 

 
Slika 7: Plezanje po plezalih na zunanjem igrišču 

Vir: Lasten 

 

Plezanje po švedski lestvi 

Plezanje po švedski lestvi je med otroki zelo priljubljeno (Slika 8). Pri 

gibanju se otrok premika v vesi s pomočjo svojih okončin. Večina 

otrok si drzne splezati do vrha, za mlajše pa je uspeh, če se povzpnejo 

do sredine. Pri tem jih spodbujamo, kljub temu smo zraven in 

varujemo, namestimo blazine (Slika 9). Do sedaj nismo imeli izkušnje, 

da bi otroke tovrstno plezanje strašilo. Velik strah se je pojavil pri eni 

deklici, 5 let, ki smo ji potem postopoma ta strah pomagali 

premagati. Držali smo se načela od lažjega k težjemu, načela 

sistematičnosti. Deklica je postopoma pričela s plezanjem. Sprva je 

imela težave s prestopanjem, občasno si je pohodila z levo nogo 

desno nogo. Vendar se je plezanje vseeno izboljšalo in uspemo trditi, 

da je strah počasi izginil. Njen korak je bolj samozavesten in pravilen. 
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Ne smemo pa otrok siliti k določeni vaji, prav tako pa je na vzgojitelju 

samem, da otrokov strah pravočasno opazi in ga ne ignorira.  

 

      
Slika 8: Plezanje po švedski lestvi 

Vir: Lasten 

  

 
Slika 9: Plezanje po švedski lestvi 

Vir: Lasten 

 

 

ZAKLJUČEK 

Najbolj smo ponosni sami nase, da smo se plezanja začeli posluževati 

tudi sami. Menim, da je vzgojiteljev razvoj zelo pomemben pri tem, s 

katerimi vsebinami se bo srečal pri vzgojno- izobraževalnem procesu 

in katere vsebine bo potem otrokom predstavil, demonstriral, jih 

seznanil. Dokler tudi sama nisem začela plezati, sem otrokom redko 

dala te vsebine tudi na voljo. Strah me je bilo predvsem poškodb, ki 

se lahko pripetijo. Vemo pa, da je otrokom plezanje v veliko veselje. 

Še preden dobro shodijo, se že poskušajo povzpeti na stol, plezajo po 

stopnicah, kasneje po drevesih in plezalih. S plezanjem preizkušajo 

svoje sposobnosti in si z uspehi gradijo pozitivno samopodobo. Pri 

seznanjanju z nekaterimi vadbenimi elementi, s katerimi so se srečali 

prvič, so se otroci zelo pozitivno odzvali, bili so navdušeni in brž so se 

želeli preizkusiti. Pred izvedbo vadbene ure smo predvidevali, da so 

dečki motorično bolj spretni pri plezanju kot deklice. Vendar to za 

našo skupino ne velja, pri nas so bile deklice precej spretnejše. 

Menimo, da ima plezanje zelo pomembno vlogo pri motoričnem 

razvoju otroka, zato  ga veliko vključujemo v  izobraževalni proces.   
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Povzetek: V prispevku opisujemo poseben način zbujanja otrokove 

pozornosti s pomočjo glasbe. Glede na to, da so otroci živahni in 

razigrani, se nemalokrat zgodi, da strokovni delavec otroke besedno 

spodbuja v nedogled, a ne dobi želene pozornosti. Če je tako, se 

lahko kaj kmalu pojavita razočaranje in slaba volja, ker žal zaradi 

slabe otrokove pozornosti zastavljenega cilja nismo mogli uresničiti. 

Strokovni delavec, ki se odloči, da bo otroke dodatno spodbujal s 

pomočjo glasbe, pa mora poznati pomembne mejnike v glasbenem 

razvoju predšolskega otroka, imeti mora dobro razvite glasbene in 

govorne sposobnosti, obilo domišljije, fleksibilnost in predvsem voljo 

in veliko energije. 

 

Ključne besede: predšolski otrok, spodbujanje pozornost, razvoj 

glasbenih sposobnosti 

 

Abstract: In this article we describe a special way of attracting a 

child's attention with the help of music. Given that children are lively 

and playful, it often happens that a professional encourages children 

verbally indefinitely, but does not get the attention they want. If so, 

disappointment and bad will may soon arise, because unfortunately 

due to the poor attention of the child, we were not able to achieve 

the set goal. A professional who decides to further encourage 

children with the help of music must know important milestones in 

the musical development of preschool children, must have well-

developed musical and speaking skills, plenty of imagination, 

flexibility and above all will and a lot of energy. 

 

Key words: preschool child, stimulating attention, developing 

musical skills 
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UVOD 

Strokovni delavci iščemo različne, a učinkovite načine za spodbujanje 

otrokove pozornosti. Pri tem nimamo želje in namena pritegniti 

otrokove pozornosti samo pri načrtovanih dejavnostih, temveč da so 

otroci tudi tekom celotnega dneva čim bolj pozorni na dogajanje 

okoli sebe. Na ta način enostavneje dosegamo željeno. Če nam uspe 

otroka spodbuditi, motivirati in pridobiti njegovo pozornost, smo 

namreč že dosegli pol cilja. V tem primeru igra pomembno vlogo 

strokovni delavec. Ta se mora zavedati, da s svojo iznajdljivostjo, 

energijo, domišljijo ter drugimi sposobnostmi v rokah drži vajeti. V 

največji meri je ravno od njega odvisno ali bo pot uspešna. Kot prvo 

pa mora poznati razvojne značilnosti otrok, njihove sposobnosti, 

interese in želje. 

 

Razvoj glasbenih sposobnosti otrok v predšolskem obdobju 

V prvem starostnem obdobju je otrok že glasbeno aktiven. Z veseljem 

prisluhne glasbi, petju, igranju na instrument. Ko je sposoben tvorbe 

prvih besed, lahko rečemo, da jih bolj poje kot govori. Kmalu za tem 

že prime ropotuljico, se z njo igra in proizvaja zvok. Otrok tako v svojo 

igro vnaša glasbo ter na ta način oblikuje svoje glasbene igre ter 

glasbeno-didaktične igre. Okrog otrokovega prvega leta se pojavi 

tako imenovano »lalanje«, kjer gre za sočasno izmišljanje melodije in 

besedila oziroma zlogov. To početje pa že lahko poimenujemo 

ustvarjalno petje. Kasneje, okrog drugega leta, si že tiho popeva med 

igro z najljubšimi igračami, preden zaspi ali pa ko se zbudi. Tukaj 

nastajajo spontane pesmice iz zlogov oziroma nepravilne imitacije 

pesmi, ki mu je bila všeč in je nanj naredila vtis. Pozneje pa že 

ponavlja melodijo, ki je zelo podobna tisti, ki jo zapoje odrasla oseba. 

V tem obdobju pa tako poslušanje glasbe kot usklajeno ritmično 

gibanje ob glasbi dobiva velik pomen. V tretjem letu otrokove starosti 

dajemo poudarek na razvoj otrokovih glasbenih sposobnosti, 

spodbujamo in navajamo na poslušanje ter krepimo spomin. V tem 

obdobju navajamo in učimo otroka, da razlikuje med hitrim in 

počasnim tempom, glasno in tiho glasbo. Vplivamo in razvijamo 

melodični in ritmični posluh. Pri otroku se poveča število spontanih 

pesmi, ritem in melodija pa postajata vedno bolj podobna pravi 

pesmi. Med drugim in četrtim letom se pojavi tudi sposobnost 

poustvarjalnega petja ter tako menjava in prepletanje le-tega z 

ustvarjalnim petjem. Sočasno izmišljanje melodije in besedila pa je v 

tem obdobju najpogostejši način ustvarjalnega petja. V drugem 

starostnem obdobju pa se med tretjim in četrtim letom otrokove 

starosti pojavi glasbeno ustvarjanje, ko iz že poznanih pesmi, sestavi 

novo pesem.  V tem primeru preoblikuje dele melodije, besedila in 

ritma v novo celoto. Okrog četrtega leta si okrog že izmišljuje svoje 

zvočne vzorce in jih oblikuje v različno dolge glasbene celote. Štiri in 

petletniki so že sposobni ponoviti zvoke in melodije, tako z glasom, 

kot instrumentalno. Sposobni so igrati kratke melodije na enostavne 

instrumente. Pet in šestletniki pa so že sposobni ohranjati določen 

ritem, tudi med hojo in ploskanjem. V tem obdobju se otrok počasi 

začne zavedati tudi razlike med ustvarjalnim in poustvarjalnim 
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petjem. Kadar v svoje glasbene dejavnostih ne vključujemo in ne 

upoštevamo vseh glasbenih elementov, moramo tudi pričakovati, da 

ne bomo dosegli vseh ciljev na kognitivnem, psihomotoričnem in 

afektivnem področju otrokovega razvoja. V nacionalnem dokumentu 

Kurikulum za vrtce najdemo primere dejavnosti za vsako starostno 

obdobje posebej. Med temi dejavnostmi lahko zasledimo vse 

glasbene elemente od poslušanja glasbe, gibanja ob glasbi, petja, 

igranja na glasbila, usvajanja glasbenih pojmov ter glasbeno 

ustvarjanje. Avtorica za zaključek poudarja, da je glasba za otroka 

nenadomestljiva. Z njo namreč širijo svojo intelektualnost. Glasba 

pripomore k razvoju mišljenja, domišljije, pozornosti, čustev in na 

svoj poseben način tudi na prijateljske odnose. Glasbene dejavnosti 

pripomorejo, da se otrok razvije v zrelo in kulturno odraslo osebo 

(Voglar, 2021, str. 3–22). 

 

Poslušanje glasbe 

Poslušanje kvalitetne glasbe močno vpliva na glasbeni, čustveni, 

intelektualni, moralni in estetski razvoj otroka. Ta je namreč neke 

vrste osnova, oziroma sestavni del vseh ostalih glasbenih dejavnosti. 

Otrok se namreč z vstopom v vrtec ne sreča le s poslušanjem glasbe 

ampak z različnimi glasbenimi dejavnostmi, katerih sestavni del je 

seveda poslušanje glasbe. Pri tem pa ne smemo prezreti dejstva, da 

ima poslušanje glasbe dve obliki. Poznamo aktivno poslušanje glasbe 

kjer otrok glasbo sistematično spremlja ter jo s pomočjo 

spoznavnega razvoja tudi doživlja ter poustvari lastno predstavo o 

delu, ki ga je poslušal. Drugi način pa je, ko glasbo poslušamo kot 

neke vrste spremljevalko drugim dejavnostim. Slednjo imenujemo 

tudi zvočna kulisa. Aktivno poslušanje glasbe pa zopet delimo na dve 

vrsti in sicer doživljajsko ter analitično poslušanje glasbe. Pri 

doživljajskem poslušanju glasbe vsak poslušalec doživlja glasbeno 

delo na svoj način. Doživljajsko poslušanje glasbe, ki je v ospredju v 

predšolskem obdobju je lahko pri nekaterih zelo intenzivno, vendar 

nastane ovira pri samem izražanju doživetega na podlagi govornih 

sposobnosti, besednega zaklada, osebnostnih lastnosti ter tudi 

posameznikovih znanj in izkušenj (Stanjko, 2014, str. 2–3). Glasba 

ima na poslušalce več učinkov. Pri fizičnem učinku se reakcija pokaže 

v obliki napetosti kože ter čutnega poslušanja. Za emocionalni učinek 

je značilno, da v ospredje pride izražanje čustev in razpoloženj, 

intelektualni učinek glasbe na poslušalca pa je odvisen od njegovega 

predhodnega spoznavanja glasbenih elementov (Stanjko, 2014, str. 

2).  

 

Otroci že v predšolskem obdobju raziskujejo zvoke različnih barv, 

glasnosti, višine, trajanje zvokov ter da s tem odkriva in oblikuje 

poseben svet tonov. Otrokom v poslušanje lahko ponudimo 

instrumentalno, vokalno ali pa vokalno-instrumentalno glasbo. 

Predvsem pa naj bo glasba takšna, ki bo pri otroku zbujala pozitivno 

razpoloženje. Otroke privlači glasba, pri kateri občutijo veselje, 

žalost, smeh, strah presenečenje in pa glasba z vsebino, ki jim nekaj 

pripoveduje.  Zelo radi imajo tudi poslušanje glasbe z ritmom, ki jih 
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spodbuja k gibanju, plesu ter glasbo, ki gre z lahkoto v uho in jih 

spodbuja k prepevanju melodije. Pri izbiri glasbe moramo paziti na 

starost in razvojno stopnjo otrok ter na kvaliteto glasbe. Kadar pa 

pripravljamo glasbeno dejavnost, pa moramo paziti tudi na primerno 

motivacijo ter na rdečo nit, ki mora potekati vse od začetka pa do 

konca dejavnosti. Vzgojitelj pa mora otrokom dati tudi možnost 

izražanja občutkov in doživetij ob koncu poslušanja (Gjura, 2012, str. 

14–36). 

 

Spodbujanje interesa do glasbe 

Nadvse pomembno je vzbujanje oziroma spodbujanje interesa do 

glasbe pri otrocih, saj le-ta prispeva velik delež k vzgoji in 

izobraževanju.  Vpliva na uresničevanje oziroma doseganje 

zastavljenih ciljev in kot smo že omenili igra pomembno vlogo pri 

otrokovem intelektualnem, fizičnem, socialnem in emocionalnem 

razvoju. Če smo pozorni na vse to in je naš cilj, da vplivamo na 

otrokov vsestranski razvoj, moramo nenehno spodbujati h glasbenim 

dejavnostim. Le tako se bodo otroci redno zatekali h glasbi. Na 

kakšen način bomo otroke spodbujali, da se zatekajo h glasbi, pa je v 

predšolskem obdobju v veliki meri odvisno prav od nas vzgojiteljev. 

Vzgojitelj s svojo motivacijo, ki je lahko notranja ali zunanja, doseže 

zastavljene cilje. K notranji motivaciji prištevamo fiziološke procese, 

potrebe, cilji, vrednote. O njej govorimo takrat, ko se oseba ukvarja 

z nečim ker ga to osrečuje in zadovoljuje, k temu pa pripomore 

radovednost in interes. K zunanji motivaciji, ki se pojavi, kadar se 

oseba ukvarja z nečim zaradi posledic, ki bodo nastale, da bi 

zadovoljil staršem, tekmoval z vrstniki,  pa prištevamo dražljaje, 

pobude, pritiske ter okolje. Poleg motivacije pa je zelo pomembna 

tudi dejavnost, ki jo načrtuje vzgojitelj. Kvalitetno načrtovana 

glasbena dejavnost mora vsebovati vsa tri področja glasbenih ciljev. 

Tako kognitivne, afektivne kot motorične cilje. Pri načrtovanju 

moramo biti pozorni na naloge in cilje. Med te spadajo: spodbujanje 

veselja do glasbe, razvijanje interesa in želje po glasbenem 

udejstvovanju, razvijanje glasbene občutljivosti in ustvarjalnosti, 

zagotavljanje lastnega izvajanja glasbe, aktivnega poslušanja glasbe 

ter razvijanje glasbene sposobnosti, kamor spadata razvoj 

melodičnega in ritmičnega posluha. Ne smemo pa pozabiti na 

razvijanje izvajalske spretnosti, ki se deli na petje ter igranje na 

instrumente. Vsekakor nas ne sme voditi želja po končnem izdelku 

ampak nas mora zanimati in voditi proces. Osredotočiti se moramo 

na sam potek dejavnosti, saj je ravno od njega odvisen interes do 

glasbenih dejavnosti. Pomembno vlogo pri razvoju poleg vzgojitelja 

in vrtca igrajo tudi družinsko okolje in sovrstniki. Kadar se vsi ti 

dejavniki med seboj prepletajo, lahko povemo, da otrok razvija svoje 

glasbene spretnosti, znanja in sposobnosti ter da celostno raste. 

Nikakor pa ne smemo prezreti upoštevanja otrokovih interesov in 

želj. Otrok je namreč tisti, iz katerega izhajamo, zato moramo tudi 

omeniti pomembnost fleksibilnosti. Vzgojiteljica mora biti sposobna 

tudi spremeniti svoj načrt oziroma prilagoditi pripravo, če bo s tem 
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dosegla večji učinek oziroma bo s tem dejavnost še bolj približala 

otroku (Gjura, 2012, str. 15–29). 

 

Eden najpomembnejših ciljev glasbene vzgoje razvijanje glasbenih 

sposobnosti, tako v predšolskem kot šolskem obdobju. K temu pa 

pripomorejo glasbene dejavnosti, ki vključujejo poslušanje glasbe, 

glasbeno izvajanje, ustvarjanje v in ob glasbi ter glasbene 

sposobnosti in spretnosti (Gjura, 2012, str. 30). 

 

Glasbeno izvajanje 

Najbolj razširjeno glasbeno izvajanje oziroma skupinsko muziciranje 

v predšolskem obdobju je petje pesmi. Njegov razvoj se prične, kadar 

otrok posluša odraslega. Avtorica navaja pomembnost prisotnosti 

petja v vsakdanjem življenju v vrtcu, da vzgojitelj v vrtcu poje 

doživeto, da se otroke spodbuja k petju ter da se izbira otrokom ter 

času primerno pesem. Petje naj bo v vrtcu njihov vsakdan. Če želimo 

v pravi meri razvijati glasbene sposobnosti, moramo otroke najprej 

dobro poznati. Poznati njihove reakcije, odzive, želje, interese, 

stališča ter na zadnje tudi njihove vrednote, katere moramo razvijati 

z različnimi glasbenimi dejavnostmi. Poznati in pozorni moramo biti 

na stopnjo razvoja otrok, znanja, ki ga že imajo in na telesne 

značilnosti. Motivacija otrok je vsekakor zahtevno delo, ki od 

vzgojitelja zahteva tudi fleksibilnost in iznajdljivost v trenutku, kadar 

je to potrebno. Poleg petja pesmi pa poznamo tudi igranje na 

instrumente. Obe obliki uvrščamo med dejavnosti izvajanja glasbe. 

Igranje na instrumente je otrokom zelo zanimiv dogodek, doživetje 

preko katerega izrazijo svoja čustva, počutje. V vrtcu se najpogosteje 

poslužujemo igranja na male ritmične instrumente, ki so v našem 

primeru Orffovi instrumenti in improvizirani instrumenti ter lastna in 

druga glasbila. Lastna glasbila so tista, kadar zvok proizvajamo z deli 

svojega telesa. Kadar otrokom ponudimo igranje na instrumente, s 

tem razvijamo njihov melodični in ritmični posluh ter fino motoriko. 

Na tak način jih navajamo na skupinsko muziciranje in jim 

omogočamo, da eksperimentirajo z zvoki glasbil. Da bi pri otroku 

spodbudili interes in veselje do muziciranja, pa moramo paziti na 

izbiro ustrezne teme ter omogočiti dovolj časa za eksperimentiranje 

z glasbili in zvokom, ki je nenazadnje tudi osnovni element glasbe. 

Otrokom moramo dati čim več možnosti za spontano igro in 

raziskovanje. V ta namen je priporočljivo, da imamo v vrtcih 

oblikovan glasbeni kotiček, kjer bo otrok preko igre spoznaval tako 

ritmične kot melodične instrumente ter njihov zvok (Gjura, 2012, str. 

42–43).  

 

Glasbena ustvarjalnost 

Otrok dosega svojo ustvarjalnost na povsem svoj, edinstven način v 

različnih časovnih obdobjih. Vsekakor pa velja omeniti, da je otroku 

pri njegovi ustvarjalnosti pomemben proces in ne le končni rezultat. 

Vsak njegov dosežek je nov, zanj poseben, kljub temu da se nam 

odraslim pojavlja vprašanje, če je uporaben. Otroci pri svojem 

ustvarjanju nečesa novega, ves čas potrebujejo spodbudo in 
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opogumljanje saj sta strah in anksioznost največja sovražnika njegovi 

ustvarjalnosti. Zato je pomembno, da smo otroku opora ter da mu 

pomagamo, da sprejme in razume spremembe. Prepoznavati in 

sprejemati moramo njegovo veselje do ustvarjanja, pokazati jim 

moramo, da cenimo njihovo ustvarjalnost ter jih naučiti, da tudi oni 

sprejmejo in cenijo svojo. S tem jim bomo pomagali, da bodo verjeli 

vase. Če bodo otroci videli, da verjamemo v njihove ideje, jih bodo z 

veseljem ustvarjali še več. Prav tako jih moramo spodbujati k 

vztrajnosti. Otroci vsekakor morajo ustvarjati in raziskovati in 

nenazadnje spet raziskovati (Voglar, 2021, str. 4–5). 

 

Razvoj ustvarjalnosti se začne v tistem trenutku, ko se ustavi 

posnemanje. Torej ko otrok več ne posnema drugih in začne 

ustvarjati svoje vzorce, melodije, takrat že lahko govorimo o 

glasbenem ustvarjanju, saj si otrok izmišljuje oziroma ustvari svoj 

ritem in melodijo. Glasba je v zelo tesni povezavi z gibalno-plesnimi 

dejavnostmi, ter da z istočasnim delovanjem otrokom nudita globoka 

doživetja, otroke umirita ali aktivirata, spodbudita fantazijo, 

sprostita. Omenimo lahko tudi, da glasba in gib otroke združujeta kar 

pomeni, da ponujata možnost medsebojnega sodelovanja otrok v 

skupini. Med vse te naštete dejavnosti pa spadajo tudi glasbeno 

didaktične igre (Gjura, 2012, str. 41–48). 

 

 

 

Glasbeno – didaktične igre 

Za glasbeno didaktične igre so prav tako pomembni motorični razvoj, 

refleksi, ritem, gibalni razvoj, groba motorika, fina motorika, zaznavni 

in spoznavni razvoj otroka, vid, sluh, vonj, tip, okus, zaznavanje, 

govorni razvoj, razvoj čustev in čustvenega izražanja, velik pomen pa 

ima tudi igra in njen razvoj, saj glasbeno-didaktične igre zahtevajo 

več spretnosti in znanj, poleg čutenja in zaznavanja sveta okoli sebe 

(Niedorfer, 2012, str. 3–36).  

 

Glasba in govor 

Poslušanje glasbe vpliva na razvoj otrokovih možganov na ta način, 

da izboljšujejo njegove govorne in slušne sposobnosti,  čustveno 

zdravje in miselnost. S pomočjo glasbe se v možganih poveča število 

nevronskih povezav, kar pa prispeva k večanju govornih sposobnosti. 

Seveda pa pri obeh mora biti izpolnjenih nekaj pogojev, pri 

spoznavanju glasbe ter jezika. To so okolje, spodbuda ter didaktične 

igre. Vsekakor nam opisovanje njihove raziskave in rezultatov 

sporoča in daje vedeti, da lahko z načrtovanjem in izvajanjem 

glasbenih dejavnosti na različnih področjih zelo prispeva k razvoju 

govora in branja (Božič, Habe in Jerman, 2007, str. 43–44). 

 

Iz teorije v prakso 

Povemo lahko, da ima glasba v vrtcu, kakor igra, neke vrste 

povezovalno vlogo, saj med seboj povezuje vsa področja kurikula in 
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omogoča oziroma prispeva k kvalitetnejšemu pridobivanju znanj in 

sposobnosti.  

 

Na kakšen način spodbuditi otrokovo pozornost, vztrajnost, 

radovednost? Kako oblikovati dan v vrtcu, ki bo lahkoten ter da bo 

vsem v veselje in da bomo še kvalitetnejše doživeli vsak trenutek? 

 

Porajala so se nam podobna vprašanja, zato smo si zadali cilj, da 

bomo še bolj pozorni na spodbujanje pozornosti pri otrocih ter da 

bomo krepili radovednost otrok na način bogatenja vsebin oziroma 

bogatenja našega življenja v vrtcu. Na ta način bo lažje nam 

strokovnim delavcem, saj pričakujemo, da bi otroci na tak način bolj 

kakovostno osvajali znanja in spretnosti, saj bomo s pomočjo njihove 

pozornosti dosegli več. Kmalu se nam je porajalo novo vprašanje. Na 

kakšen način lahko to dosežemo? 

 

Zaradi razposajenosti in živahnosti otrok v vrtcu, strokovni delavci 

porabimo ogromno energije. Včasih enostavno besedno podajanje 

navodil, opozarjanje, usmerjanje in  spodbujanje ne obrodi sadov v 

tolikšni meri kot bi želeli. Otroci, ki niso pravilno motivirani pa imajo 

posledično tudi slabšo pozornost. Tako se kaj kmalu zgodi, da ni vse 

tako kot smo si zastavili. Tudi zastavljene cilje težko dosegamo. Glede 

na izkušnje iz prakse v preteklih letih smo pomislili, da bi morda ravno 

s pomočjo glasbe lažje dosegali zastavljene cilje, saj bi bil naš vsakdan 

ovit v melodijo veliko bolj zanimiv in privlačen za otroke. 

Naš vsakdan – ovit v glasbo 

Tako je glasba postala naša čudežna pomočnica za vsak dan. Z njo je 

življenje v vrtcu barvitejše, zanimivejše ter lažje. Leta so prinesla 

izkušnje. V naše vrtčevsko življenje smo glasbo postopoma skozi leta 

začeli vključevati v vsak del našega dneva. Tako načrtovane in 

spontane dejavnosti kot dnevno rutino. Gre za obliko glasbenega 

ustvarjanja oziroma izmišljarije ter poustvarjanje. Poleg poslušanja 

instrumentalne, vokalne ter vokalno-instrumentalne glasbe preko 

zvočnih posnetkov smo v naš vsakdan vključili tudi živo vokalno 

glasbo, instrumentalno glasbo in živo vokalno-instrumentalno 

glasbo. Seveda smo zaradi vse pogostejšega vključevanja žive 

instrumentalne glasbe širili svoja znanja s tem, da smo pridobili 

znanja s področja igranja na ukulele in akustično kitaro. V delo 

vključujemo tudi kljunasto flavto, ksilofon in male ritmične 

instrumente. Za naše delo z otroki pa je največja pridobitev ravno 

igranje na kitaro in ukulele. V nadaljevanju bomo opisali naš dan v 

vrtcu, ki se precej razlikuje od dneva  v drugih oddelkih, kjer glasbi ne 

dajejo prioritetne vloge. Naš glasbeni dan se začne s prihodom otrok 

v vrtec, sledijo malica, igre, načrtovane dejavnosti, nega, bivanje na 

prostem, kosilo, počitek, popoldanske dejavnosti, igre ter odhodi 

otrok domov. Kako poteka naš glasbeni dan? 

 

Prihod otrok v vrtec je zelo pomemben člen v dnevu vsakega otroka. 

Takrat se namreč otrok loči od staršev, zato je zelo pomembno kdo 

ga bo v vrtcu sprejel in kakšno vzdušje ga bo tam pričakalo. Po naših 
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izkušnjah je od prihoda v vrtec ter samega počutja v tistem trenutku 

precej odvisno njegovo počutje skozi ves dan. Glasba otroke zelo 

pritegne, če pa otrok vidi, da vzgojiteljica igra na kakšen instrument, 

pa ni nobenega dvoma, da se otrok ne bo potolažil. Petje in igranje 

na kitaro zjutraj otroka pomiri, pritegne njegovo pozornost, razveseli 

in motivira. Mnogo otrok izrazi željo, da se instrumenta dotakne in 

nanj poskuša zaigrati. Če pogledamo iz druge strani, pa je ta način 

sprejemanja otrok v vrtec tudi vzgojiteljem prijetnejši in manj 

stresen, temveč sproščujoč in razveseljujoč za oba, tako otroka kot 

za vzgojitelja.  

 

 
Slika 1: Prijetno glasbeno okolje ob prihodu otrok 

Vir: Lasten 

 

Pospravljanje igrač je otrokom po navadi odveč, zato se na različne 

načine poskušajo temu izogniti. Tudi pri tej dejavnosti nam lahko v 

pomoč priskoči glasba. Zvoki kitare ali ukulel in petje izmišljarij na 

temo pospravljanja igrač, nam pomagajo motivirati in spodbuditi 

otroke, da se lotijo pospravljanja. Bolj je izmišljarija zanimiva, bolj 

otroci pospravljajo in kaj kmalu je igralnica s svojimi kotički urejena. 

 

»Pospravljamo, pospravljamo, 

veselo pospravljamo. 

Ko leva se utrudi 

že desna takoj začne. 

Pospravljamo, pospravljamo, 

veselo pospravljamo.« 

(Izmišljarija na znano melodijo) 

 

 

Pri negi in higieni po navadi vzgojiteljice porabijo ogromno časa ter 

spodbujanja. Z glasbo v našem oddelku hitreje dosežemo cilj, da 

otroci zavihajo rokave, umijejo roke ter jih obrišejo. Prepevanje 

izmišljarij pripomore k bolj učinkovitemu in natančnejšemu umivanju 

rok, uporabi mila, ter hkrati tudi k varčevanju vode. Če papirček po 

brisanju rok pade na tla, kaj kmalu zazveni da: »Maša in Medved 

želita ga!« Na košu za ločevanje odpadkov imamo namreč nalepljene 

fotografije, da otroci lažje ločujejo.  
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Upoštevanje pravil, bontona ter primernega obnašanja pri obrokih 

prav tako zahteva precej spodbud. Z glasbo otroke umirimo, tako da 

lažje mirno počakajo na svoj obrok. V tem primeru pride v poštev 

umirjena instrumentalna glasba, saj vesela glasba otroke le še bolj 

vznemiri in spodbudi njihovo gibanje. Občasno pa se nam pridruži 

tudi kakšna pojoča ročna lutka, ki otroke s petjem spodbuja, da se 

umirijo. 

 
Slika 2: Glasbena spodbuda k vkrcanju na potovalni vlak 

Vir: Lasten 

 

Jutranji krog vedno začnemo z glasbo. Naš cilj je, da se otroci s 

prepevanjem sprostijo in motivirajo za načrtovano delo. V ta namen 

nam spet pomaga kakšna izmišljotina s posebno temo, kjer se 

vključijo tudi imena otrok. S tem otrokom dajemo občutek 

sprejetosti, pripadnosti in pomembnosti. Pri tem seveda poskušamo 

upoštevamo rdečo nit, ki otrokom pomagajo lažje razumevanje in 

sodelovanje. 

 
Slika 3: Pridobivanje pozornosti otrok s kitaro in petjem 

Vir: Lasten 

 

Tudi med bivanjem na prostem, pa naj bo to med sprehodom ali 

samim razgibavanjem v naravi, nas zvesto spremlja naša pomočnica 

glasba. Opazili smo, da večjo pozornost in koncentracijo med 

podajanjem navodil dosežemo, če so ta melodična. Po vsej 

verjetnosti se marsikomu zdi smešno oziroma čudno, da bi otrokom 

navodila peli. Vendar smo se v našem oddelku odločili poiskati 

načine, kako še bolj pritegniti pozornost ter motivirati otroke za 

sodelovanje v dejavnostih. Tudi cilji, ki si jih zadamo, so z vpletanjem 

glasbe hitreje in lažje izvedljivi. 
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Pri pripravi na počitek se v našem oddelku poslužujemo predvsem 

instrumentalne glasbe v obliki otroških uspavank. Te namreč otroke 

pomirijo, sprostijo in uspavajo. 

 

V popoldanskih dejavnostih, ki jih pripravimo v obliki različnih igralnih 

kotičkov, prav tako uporabljamo glasbo. Otrokom vsakodnevno 

ponudimo vsaj en glasbeni kotiček, kjer lahko rokujejo z 

najrazličnejšimi instrumenti, z njimi eksperimentirajo in ustvarjajo 

glasbo. Otroci so za glasbene kotičke še posebej motivirani. Zelo radi 

raziskujejo melodične instrumente ter preizkušajo barve zvokov. 

 

 
Slika 4: Eksperimentiranje z zvokom 

Vir: Lasten 

 

Glasbo v našem oddelku vedno vključujemo tudi v govorno-jezikovne 

dejavnosti, saj so raziskave pokazale, da glasba v določeni meri vpliva 

tudi na razvoj govora. Otrokom s pomočjo kamišibaj gledališča 

pripravljamo predstave, kjer vključujemo tako vokalno kot 

instrumentalno živo glasbo. Otroci imajo dokazano večjo pozornost, 

če v pripovedovanje zgodbe vključimo petje. Ker obravnavano 

zgodbo tekom meseca večkrat ponavljamo oziroma obnavljamo, pa 

začnejo otroci kaj kmalu sodelovati pri pripevanju besedila ali 

mrmranju melodije. 

 

 
Slika 5: Spodbujanje k pozornosti otrok pri lutkovni predstavi 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Oblika dela, ki smo jo opisali, zahteva iznajdljivost, fleksibilnost, 

domišljijo, sposobnosti na glasbenem področju ter govorne 

sposobnosti strokovnih delavcev. V našem oddelku nastane precej 

avtorskih melodij in besedil, ki jim pravimo tudi izmišljarije. Le-te 
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vključujemo v vsakdanje delo. S tem otroke uspešno spodbujamo in 

motiviramo k delu, katerega želimo, da opravijo otroci.  Zastavljena 

cilja s pomočjo glasbe z lahkoto dosežemo, hkrati pa poskrbimo tudi, 

da je v našem okolju pozitivno vzdušje, ki je pomembno tako za 

otroke kot tudi za strokovne delavce. Glasba je postala naša 

vsestranska prijateljica in pomočnica. Je pripomoček, ki mu lahko 

zaupamo, saj je poskrbela, da z njeno pomočjo lahkotneje pridobimo 

otrokovo pozornost.  
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zasnovane na podlagi otroške 
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Povzetek: V članku z naslovom Namizne matematične igre, 

zasnovane na podlagi otroške literature smo predstavili dejavnost 

izvedeno v času podaljšanega bivanja na OŠ. Pri dejavnosti so 

sodelovali učenci 3. razreda. Članek je sestavljen iz teoretičnega in 

praktičnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili različne 

matematične igre, opisali postopek izdelave matematične igre, 

predstavili pravila in potek same igre. Dejavnost je temeljila na 

spoznavanju, ali se bodo učenci igrali namizne matematične igre, ki 

jih lahko izdelamo sami. Podano dejavnost smo zasledili v tujem 

članku z naslovom Developing Math Games Based on Children’s 

Literature. Otroke smo najprej seznanili z zgodbo, iz katerih smo 

izdelali matematično igro.  

 

Ključne besede: namizna igra, matematika, otroška literatura, učenci  

 

Abstract: In the article entitled Mathematical board games 

developed on the basis of children's literature, we presented the 

activity during the extended stay at the primary school. 3rd grade 

students participated in the activity. Article consists theoretical and 

practical part. In the teoretical part, we presented various 

mathematical games, describes the the process of making the 

mathematical games, presented the rules and the course of the 

game itself. The activiry was based on learning whether students will 

play board math games that we can make ourselves. The activity was 

founf in a foreign article entitled Developing Math Games Based on 

Children’s Literature. The students first learned about the story and 

were then presented with the developed mathematical game. 

 

Key words: board game, mathematics, children's literature, students 
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UVOD 

Običajno mislimo, da sta zgodnja pismenost in matematična 

spretnost ločeni konstrukciji ali dve ločeni področji razvoja. Na 

splošno te veščine ocenjujemo z različnimi nalogami in uporabljamo 

različna navodila za spodbujanje usvojitve znanja v teh področjih. 

Zanimivo pa je, da raziskave kažejo, da obstajajo bogate povezave 

med zgodnjo pismenostjo in razvojem matematičnih spretnosti, ki 

nam lahko pomagajo misliti bolj široko o otroškem zgodnjem 

poučevanju. Navsezadnje lahko te podatke uporabimo za ustvarjanje 

bogatih okoliščin, ki spodbujajo oboje; zgodnjo pismenost in 

matematične spretnosti (Hojnoski, 2014). Pismenost na splošno, a 

predvsem branje je pomembno na vseh vsebinskih področjih. Učitelji 

matematike, ki vključujejo književnost v matematiko, opazujejo, da 

matematično razumevanje vključuje branje in pisanje (Moyer, 2000).  

 

Otroci razvijajo veščine pismenosti tako, da predvidevajo, kaj naj bi 

posamezne besede pomenile in se kasneje odločijo, katere besede 

ustrezno opisujejo določene predmete in situacije. Matematika je 

odličen koncept, v katerem lahko razpravljamo, kaj točno pomeni 

katera beseda (Sarama and Clements, 2006). Shatzer (2008) sklepa, 

da slikanice, ki vzbujajo matematični interes otrok, pomagajo tudi pri 

ustvarjanju matematičnih povezav, saj zagotavlja vizualizacije 

matematičnih konceptov v obliki ilustracij. Pisatelj pravi, da so 

raziskave pokazale, da so otroci boljši v razlagi njihovih razlogov in 

strategij, bolj uživajo v matematiki, pokazale pa so tudi večjo splošno 

vztrajnost pri težkih nalogah in hkrati doživetje ravni uspeha. Prav 

tako kaže, da kadar bosta otroška literatura in matematika povezani 

v interaktivnem in smiselnem načinu, bodo otroci razumevali 

matematične koncepte zlahka in bodo vzdrževali znanje, ki jim ga 

bodo posredovali njihovi vzgojitelji.  

 

Obstaja veliko različnih možnosti, kakšne matematične dejavnosti 

lahko pripravimo na osnovi otroške literature. Ena izmed zelo 

praktičnih možnosti je priprava in izdelava matematične igre, ki 

temelji na določeni pravljici, zgodbi. Cutler, Gilkerson, Parrott in 

Bowne (2003) v svojem članku predstavljajo različne vrste 

matematičnih iger, ki jih lahko izdelamo: pokrivanke, dolge stezne 

igre, krožna stezna igra in spopadna stezna igra. 

 

Vrste matematičnih iger  

Razviti je mogoče veliko različnih vrst matematičnih iger, za 

predšolske otroke ter za otroke v prvih razredih osnovne šole. 

 

Pokrivanke  

Pokrivanke otrokom omogočajo uporabo njihovih ujemajočih 

spretnosti, vajo s konceptom ena na ena ter gradijo zgodnje 

spretnosti štetja (Cutler, Gilkerson, Parrott  in Bowne, 2003). Igro se 

lahko otroci igrajo tako, da na že pripravljene podlage polagajo 

sredstva, ki jih pripravimo zraven, npr. gradniki, zamaški ipd. Za igro 

Pokrivanka oz. igro Loto uporabimo različne pripomočke. Uporabimo 
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lahko katerekoli pripomočke, njihova najpomembnejša naloga je le, 

da v celoti pokrijejo ustrezen prostorček. 

 

Kratke stezne igre  

Kratke stezne igrajo imajo samo od 10 do 20 prostorčkov, ampak 

otrokom omogočajo začetne izkušnje pri sledenju poti z igralno 

kocko. Pri tej igri otroci potrebujejo več abstraktnega razmišljanja kot 

zbiranja in ujemanja, tako kot pri pokrivankah (Cutler, Gilkerson, 

Parrott in Bowne, 2003). Igro se lahko igra več otrok skupaj, vsak dobi 

svojo igralno figuro. Pri igri potrebujemo tudi igralno kocko s pikami. 

Igramo se v prej določenem vrstnem redu (začne lahko najmlajši 

otrok ali pa tisti, ki vrže največje število pik na kocki). Igra se zaključi, 

ko prvo figuro pripeljemo do ali čez cilj.  

 

Dolge stezne igre  

Pri dolgi stezni igri gre za dodajanje elementov (prostorčkov) na že 

podano igro; možnost dodajanja bolj zapletenih elementov ter 

možnost, da če z igralno figuro pridemo do posebnega elementa, na 

katerem je zapisano, da se moramo prestaviti na drug element, to 

tudi naredimo. Primer komercialno izdelane dolge igre je Candyland 

(Cutler, Gilkerson, Parrott in Bowne, 2003). Klasične stezne igre, ki so 

nam najbolj poznane, so: Človek ne jezi se, Monopoly, Activity ipd. 

Gre torej za igre, ki vsebujejo veliko prostorčkov, različne naloge, 

kartice... igramo se jih lahko precej dolgo. Takšne igre v večini 

primerov zahtevajo sodelovanje odrasle osebe, sploh tam, kjer je 

otrokom potrebno kaj prebrati.  

 

Krožne stezne igre 

Krožne stezne igre dovolijo menjave smeri in sledenje pravil igre brez 

motečih potez drugih tekmovalcev. Namesto pomikanja proti koncu 

igre otroci pomikajo svoje igralne figure v krogu po igralni podlagi in 

igrajo, dokler ne dosežejo cilja igre. Trivial Pursuit je primer krožne 

stezne igre za odrasle. Igra se lahko priredi tako, da lahko vsi otroci 

skupaj dosežejo cilj (Cutler, Gilkerson, Parrott in Bowne, 2003). Pri 

teh igrah gre za t. i. potovanje po krogih v igri. S figuro se 

prestavljamo po prostorčkih in izpolnjujemo naloge, ki nam jih 

pravijo kartice. Igra se zaključi, ko dosežemo cilj. Igra se jo lahko več 

otrok hkrati.  

 

Spopadne stezne igre  

Spopadne stezne igre vsebujejo elemente, ki lahko določajo, v katero 

smer bomo igrali v igri, vsebuje lahko začetek igre na sredini in dva 

različna konca igre (Cutler, Gilkerson, Parrott in Bowne, 2003). Igro 

se igramo v paru, pri čemur vsak otrok sedi na enem koncu igralne 

plošče. Odvisno od starosti otrok uporabimo število kock (eno ali 

dve); uporabimo lahko tudi vrtalko z večjim številom, kot je na kocki, 

npr. 8. Igralno figuro postavimo na sredino, po predhodnem 

dogovoru eden od igralcev začne. Igralec vrže kocko ali zavrti vrtalko 

ter prestavi za to enako dobljeno število pik v svojo smer. Nato meče 
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njegov soigralec. Figuro prestavi za to dobljeno število pik v 

nasprotno smer kot njegov soigralec. Primer: Igralec vrže število štiri 

in prestavi figuro v levo stran za štiri. Soigralec vrže šest in prestavi 

figuro za šest polj v desno. Dogovorimo se o zaključku igre. Vztrajamo 

lahko do konca, da eden od igralcev pride do zadnjega prostorčka na 

svoji strani ali pa jo časovno omejimo, da ne traja predolgo.  

 

Način izdelave matematične igre  

Stopnje izdelave matematične igre (Cutler, Gilkerson, Parrott in 

Bowne, 2003): Izberite si igro zasnovano na podlagi matematičnega 

koncepta, ki so se ga otroci pripravljeni naučiti ali zgodbo z vsebino 

oz. konceptom. Določite starost igralcev ali razvojno stopnjo. Izberite 

stil oz. tip igre (pokrivanka in kratka stezna igra sta najboljši za 

najmlajše otroke). Naredite svojo igro. Naredite jo prilagodljivo. 

Nekatere igre lahko rastejo z otroki ali pa so uporabljene za različne 

starostne skupine z dodajanjem enostavnih stvari, kot so na primer 

vrtavke in kartice. Če je možno, dodajte posebnosti, ki otrokom 

pomagajo pri učenju več kot samo enega koncepta med igranjem.  

Bodite pozorni, da igro zaščitite ali utrdite, da se jo lahko večkrat 

igrate. 

 

Podlaga namizne igre in igralne figure  

Pri igri potrebujemo igralne figure, igralno kocko ter igralno podlogo, 

ki smo jo izdelali na podlagi zgodbe Božiček. Dodali smo tudi kartico 

z navodili, da si jo lahko otroci preberejo tudi sami.  

Postopek izdelave igre  

Na velik bel list smo najprej narisali veliko mrežo; uporabili smo 60 

kvadratkov. Izdelali smo sličico različnih dolžin, ki smo jo prilepili na 

različne kvadratke ter različno dolge lestve, ki smo jih prav tako 

prilepili na različne kvadratke. Določili smo start in cilj. Okrog mreže 

smo naredili okvir s fotografijami iz slikanice Božiček. Izdelali smo 

tudi svoje igralne figure (uporabili smo nekaj likov iz slikanice: hiška, 

škrat, jelen, zavito darilo, Božiček, Božičkova kapa). Igralne figure 

smo v obliki kroga prilepili na žetone iz kartona. Igro smo na koncu 

plastificirali, da se jo bomo lahko še večkrat igrali.  

 

Cilj igre  

Cilj igre je, da v najkrajšem možnem času figuro pripeljemo do cilja 

oz. da z njo prečkamo cilj, otrok razvija miselne operacije, ki so 

osnova za seštevanje.  

 

Pravila matematične igre  

Igro se lahko igra več učencev hkrati (največ 6). Vsak igralec dobi oz. 

si izbere svojo igralno figuro. Pripravimo igralno kocko. Svoje igralne 

figure postavijo na start. Dogovorimo se, kateri igralec bo začel 

(izštejemo, najmlajši, najstarejši ipd.). Določimo smer igre. Igralec, ki 

je na vrsti, vrže kocko. Prešteje število pik na kocki in za dobljeno 

število prestavi figuro naprej. Če pride igralec na polje, kjer stoji 

lestev, pomeni, da se postavi na polje, kjer se polje konča. Če se 

igralec postavi na polje, kjer je sličica, pomeni, da se s svojo figuro 
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prestavi na polje, kjer se sličica konča. Zmagovalec je tisti igralec, ki 

svojo figuro prvi pripelje do oz. čez cilj.  

 

Posebnosti v igri (vprašanja oz. naloge na karticah) 

V igro smo dodali dve posebnosti, ki ju je treba upoštevati pred 

nadaljevanjem igre: 

Lestev: svojo igralno figuro pelji po lestvi navzgor na novo polje. 

Sličica iz slikanice: svojo igralno figuro pelji po sličici navzdol in se 

postavi na novo polje. 

 

Knjiga: Mauri Kunnas – Božiček  

Besedilo zgodbe Božiček je napisal Mauri Kunnas, ilustrirala Tarja 

Kunnas, v slovenščino pa jo je prevedla Jelka Ovaska. Slikanica je 

knjiga, v kateri se veliko prepletata besedilo in ilustracije. 

Priporočljivo branje slikanic je tako, da otrokom omogočimo, da med 

poslušanjem besedila ilustracije tudi gledajo. Po prebrani zgodbi naj 

ji vedno sledi pogovor, navezuje pa naj se tako na besedilo kot na 

slikovni del slikanice (Haramija, 2017). Po branju si z učenci ogledamo 

ilustracije. Zgodbo nato s pomočjo ilustracij obnovimo. Pri obnovitvi 

zgodbe ob ilustracijah naj nam učenci pomagajo.   

 

 

Naslovnica slikanice, besedilo in ilustracije  

Slika 1: Naslovnica knjige 

Vir: Bukla, 2021 

 

Pred branjem učencem najprej predstavimo naslovnico. Na 

ilustrirani naslovnici vidimo Božička, ki sedi v svoji pisarni; ob njem 

sta dva njegova pomagača – palčka. Skupaj prebirajo pisma otrok in 

prebirajo knjigo s seznamom otrok. Že s same naslovnice lahko 

opazimo, da bo dogajanje potekalo okrog božiča, božičnih daril ipd. 

Pripoved o Božičku in njegovih pomočnikih – palčkih se odvija na gori 

Korvatunturi na Laponskem. Opisuje potek dela zadnjih nekaj tednov 

pred najpomembnejšim večerom. V ta dela so vpeti vsi, ki živijo v tej 

majhni vasici. Slikanica pričara utrip predprazničnega ozračja v vasici, 

kjer se dogajajo zelo pomembne reči, ter obenem razkrije, kako si 

Božiček in palčki po napornem delu nabirajo novih moči. 
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Opis in rezultati praktične izvedbe  

 

       
Slika 2 in 3: Igra Božičkovo potovanje, igralne figure in igralna kocka 

Vir: Lasten, 2021 

 

V okviru praktičnega dela smo učencem predstavili matematično 

igro, ki smo jo sami izdelali. V nadaljevanju bomo opisali potek 

dejavnosti. 

 

Prvi dan smo učence povabili v krog (posedli smo se na blazine), kjer 

smo najprej določili, kdo bo začel z branjem slikanice Božiček: Mauri 

Kunnas. Določili smo, da vsak prebere eno stran in vrstni red, ki smo 

se ga držali. Ko smo sklenili krog, je nadaljeval tisti, ki je prvi začel. Pri 

branju slikanice je sodelovalo 13 učencev 3. razreda OŠ. Na koncu 

smo zgodbo obnovili ob ilustracijah. Učence smo spodbujali, da 

ilustracije opisujejo konkretno in v stavkih. Naslednji dan smo igro 

učencem najprej predstavili. Igralne figure so si učenci naredili sami. 

Na bel list papirja so narisali like iz slikanice (božičkova kapa, darila, 

ipd.) in jih  s škarjami izrezali. S pomočjo lepila so jih nato prilepili na 

velike zelene pokrovčke od jogurta (te pokrovčke smo zbirali že dlje 

časa). Kasneje smo jim pokazali igralno podlogo. Ogledali smo si 

ilustracije na igri, nekaj smo se jih lotili tudi bolj podrobno (kdo je na 

ilustraciji, kaj počne). Povedali smo navodila in potek igre ter k igri 

dodali kartico s pravili igre in igralno kocko s pikami. Ker so se igro 

želeli vsi igrati, smo najprej izšteli 6 učencev, ki so prvi začeli z igro. 

Ostali so igro igrali, ko je prva skupina zaključila. Poudarili smo tudi, 

da se bomo igro lahko igrali tudi v prihodnjih dneh. Učence smo 

spodbujali, da upoštevajo pravila in ne goljufajo. Želeli smo, da bi igro 

skupaj poimenovali. Bilo je kar nekaj manj in bolj zanimivih 

predlogov. Določili smo, da se bo igra imenovala Božičkovo 

potovanje.  

 

Zadnji dan smo učence povprašali o igri. Zanimalo nas je predvsem, 

kakšna sem jim je zdela igra, ali so se jo znali igrati, ali so bila pravila 

dovolj razumljiva, ali bi igro, ki smo jo sami izdelali, lahko povezali s 

slikanico, ki smo jo brali in ali bi se to igro radi še igrali v prihodnje. 

Nekaj odgovorov učencev smo zapisali spodaj.  

 

Tea: »Igra je dobra. Lahko bi bila daljša, da bi imela več številk, ne 

samo 66.«  
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Lili: »V redu, samo da bi bilo več lestev in škratov.« 

Vili: »Taka lepa igra! Zelo fajna, samo Mojca je skos goljufala.« 

Adin: »Zdela se mi je zelo zabavna. Dvakrat sem dobil šestko in sem 

pol zmagal.« 

 

Prebrali smo tudi nadaljevanje zgodbe Dvanajst daril za Božička: 

Mauri Kunnas.  

 

ZAKLJUČEK 

Dejavnost smo izvajali na osnovni šoli v času podaljšanega bivanja. 

Pri dejavnosti je sodelovalo 12 učencev 3. razreda. Učencev je manj, 

saj jih veliko odhaja domov po pouku oz. kasneje po pouku. 

Dejavnost smo izvajali v mesecu decembru, zato smo si izbrali 

slikanico z ustrezno zimsko tematiko. Izbire je v knjižnicah kar veliko. 

Izbrali pa smo si knjigo Božiček, ki jo je napisal Mauri Kunnas, knjiga 

ima tudi nadaljevanje: Dvanajst daril za Božička. Knjigi smo si 

izposodili v šolski knjižnici, kamor učenci radi zahajajo tudi v času 

podaljšanega bivanja. Namen članka je bil ugotoviti, ali lahko na 

podlagi otroške literature sami izdelamo namizno matematično igro. 

Članek je napisan po ideji tujega članka Developing Math Games 

Based on Children’s Literature. Dokazati smo želeli, da lahko tako kot 

v tujini tudi pri nas izdelamo namizno matematično igro po katerikoli 

otroški literaturi. Igro smo preizkusili tudi v praksi – z učenci. 

Ugotoviti smo želeli, ali se lahko izdelano igro učenci tudi igrajo in ali 

bodo razumeli pravila in cilje same igre. Zanimalo nas je tudi, ali bodo 

igro povezali z otroško literaturo. Igro so se učenci radi igrali. Skupaj 

smo ji dali tudi ime: Božičkovo potovanje. Razumeli so sama pravila 

in potek igre. Sami so si izdelali igralne figure po likih iz slikanice. Igro 

smo postavili na kotiček, kjer si jo lahko vzamejo kadar želijo (v času 

podaljšanega bivanja). So si pa učenci zaželeli, da bi bile naslednje 

igre zahtevnejše in daljše. Igro so lepo sprejeli učenci in tudi njihova 

razredničarka. Odločili smo se, da dejavnost še ponovimo z drugo 

tematiko. 
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Povzetek: Otroci v prostoru in v naravi večino informacij sprejemajo 

preko vida in sluha. Zelo je pomembno, da ne pozabimo tudi na 

preostala čutila, s katerimi otrok spoznava svet. Otrokom čutila 

dajejo prve in najbolj pomembne informacije, ki so potrebne za 

njegov razvoj. V skupini smo se pogovarjali o človeškem telesu in 

otrokom postavili različna vprašanja. Preko pogovora in vprašanj smo 

ugotovili, da otroci ne poznajo pojma čutila oz. kaj sploh so čutila.  V 

predšolskem obdobju učenje poteka preko igre, zato smo se odločili, 

da otrokom predstavimo različne dejavnosti in izzive. Zastavili smo 

jim tudi vprašanja in s temi spodbudili njihovo razmišljanje. V pomoč 

so nam prišle tudi knjige, pravljice in slike, ob katerih smo se 

pogovarjali.  

 

Ključne besede: človeško telo, čutila, otroška igra, narava 

 

Abstract: Children in space and nature receive most of their 

information through sight and hearing. It is very important that we 

do not forget the remaining senses with which the child learns about 

the world. The senses give children the first and most important 

information needed for its development. In the group, we talked 

about the human body and asked the children different questions. 

Through conversation and questions, we found out that children do 

not know the concept of the senses or. what they felt at all. In the 

preschool period, learning takes place through play, so we decided 

to introduce children to various activities and challenges. We also 

asked them questions and encouraged their thinking. It also helped 

us books, fairy tales and pictures that we talked about. 

 

Key words: human body, senses, child's play, nature 
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UVOD  

S čutnim zaznavanjem se srečamo že v zgodnjem otroštvu, npr. prvi 

dotik mame, njen vonj, toplina, glas, je povezan s prvimi občutki in 

izkušnjami, ki se vtisnejo globoko v otroka. To je prva neposredna vez 

s svetom in okolico. Otrokove izkušnje, ki jih pridobi v prvem letu 

življenja, so najpomembnejše za njegov razvoj. Čutila so otrokova 

prva popotnica za življenje. Današnje okolje in družba v sedanjem 

času otroke prikrajša za pristno zaznavanje čutil in s tem tudi ne 

pridobijo izkušenj. Življenje družin se je v sedanji družbi zelo 

spremenila zaradi pomanjkanja časa, prezaposlenosti staršev in 

velika prisotnost multimedijev, ki so otrokom omogočeni že v 

zgodnjem otroštvu. Zaradi zgodnje uporabe televizije, telefonov in 

gledanja risank pridobivajo čedalje več informacij, ki pa povečini niso 

za njih koristne.  Otroci imajo premalo izkušenj z gibanjem v naravi in 

spoznavanjem svojega telesa. S tem se jim zmanjša tudi njegov 

senzorični razvoj, ki je ključnega pomena za razvoj možganov, 

motoričnih, socialnih in kognitivnih spretnosti. Pasivne dejavnosti 

zavirajo otrokov razvoj s tem pa tudi raziskovanje svojih čutil. 

Otrokom moramo dati možnost, da raziskujejo, so aktivni, iščejo 

odgovore, pridobivajo osebne izkušnje, ki jih povezujejo s svojimi 

čutili.  

 

Naravoslovje v zgodnjem predšolskem obdobju  

Otroci spoznavajo svet s čutili za tip, vid, sluh, voh in okus. V 

predšolskem obdobju so otroci vedoželjni raziskovalci in imajo željo 

vse videti, slišati, okusiti, otipati in vohati. Z vsemi čutili otrok pridobi 

kompleksnejšo in nazornejšo podobo posameznega predmeta ali 

pojma (Papotnik, Katalinič in Fošnarič v Kozar, 2016). Otroci so zelo 

radovedni za nove izkušnje, raziskovanje, da spoznavajo sebe in 

okolje, zato je začetno naravoslovje in vodeno spoznavanje narave 

prvi ključni pomen. Narava mu nove izkušnje omogoči. Otroku 

začetno naravoslovje omogoča, da se uči oblikovati stališča, ki 

temeljijo na objektivnosti in kritičnosti. Z naravo usvaja tudi nove 

pojme, s katerimi se prvič sreča. Otrok se seznanja s posameznimi  

naravnimi procesi in pojavi ter jih začne tudi razumeti (Novak, 

Ambrožič Dolinšek, Bradač, Cajnkar Kac, Majer, Menciger Vračko in 

Petek v Kozar, 2016). Vzgojitelji in vzgojiteljice se dobro zavedamo, 

da je gibanje v naravi in sama narava odlična učiteljica za otroke. 

Zgodnje vpeljevanje naravoslovnih vsebin v vrtcu je izjemnega 

pomena. Ko otroka vpeljemo v naravoslovne tematike, moramo v 

njem vzbuditi občutek ugodja, zadovoljstva, prijetne vznemirljivosti 

in vedno nove želje po raziskovanju (Katalinič v Kozar, 2016). Otroci 

s tipanjem, z vohanjem, okušanjem in gledanjem ter pojavov 

spoznavajo in odkrivajo svet. Vsak korak pri otroku pokaže njihovo 

radovednost in vedoželjnost. S samostojnim odkrivanjem 

omogočamo prve korake v raziskovanje (Skribe Dimec v Poštrak, 

2015). 
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Kurikulum za vrtce v povezavi z naravo  

Kurikulumu z vrtce nam podaja, da naj otrok pri dejavnostih v vrtcu 

spoznava in odkriva funkcije telesa, svoje telo in njegove lastnosti. 

Otrok naj spoznava posamezno čutilo in ga spoznava v funkcijah 

celotnega telesa (Bahovec v Hudoklin, 2014). 

 

Narava je v kurikulumu za vrtce opredeljena kot področje, v zvezi s 

katerim razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v 

okolje in ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja. Z 

naravo imajo otroci veliko možnost za izkustveno in dejavno učenje. 

Poudarjena sta pridobivanje izkušenj z naravnimi pojavi, živimi bitji 

ter veselje v raziskovanju, doživljanju in odkrivanju. Narava je 

področje, ki omogoča postopno razvijanje mišljenja, naravoslovnih 

pojavov in sklepanja ter zmožnost za reševanje problemov, 

klasificiranje, iskanje ter povezovanje bistva in pomena. Vsi procesi 

pri otroku potekajo nezavedno. Otrok spoznava predmete, rastline, 

živali … Odkriva in spoznava lastnosti in nalogo telesa, usvaja načine 

ravnanja, ki ohranjajo dobro počutje (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

V Kurikulumu za vrtce (1990) so z izkustvenim učenjem in 

vključevanjem čutil opredeljeni naslednji cilji: 

 »Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni 

raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih 

razsežnostih. 

 Spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in 

varnega načina življenja. 

 Spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe. 

 Spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na 

področju tehnike in tehnologije. 

 Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.«  

 

Čutila  

Pet osnovnih čutov je pomembno za zbiranje informacij o zunanjem 

okolju. To so vid, sluh, okus, tip in voh. Poleg navedenih obstajajo še 

drugi čuti, s katerimi zaznavamo stanje v svojem notranjem okolju 

(raztegnjenost mišičja, ravnotežje …). Čutilo je organ, specializiran za 

zaznavanje določene vrste dražljajev. V čutilih se odvijejo čutilne 

informacije. Tam se dražljaj prepiše v vzburjenje in sporočilo, ki je 

primerno za obdelavo v živčnem sistemu na višjem nivoju. Sporočilo, 

ki ga prejmemo, se prevaja v osrednje živčevje po čutilih vlaknih. 

Lahko zaznamo le dražljaje, ki trajajo določen minimalni čas. Trajanje 

je lahko krajše, čim močnejši je dražljaj in obratno (Anselme, Périlleux 

in Richard v Jeklar, 2012).  

 

Oko – čutilo za vid 

Oko je pomembno čutilo, ki zaznava svetlobo, da lahko vidimo. Vid je 

čutilo, ki je izjemnega pomena, saj se med vsemi čutili nanj najbolj 

zanašamo. Z očmi zaznamo temo, svetlobo gibanje, velikost, oblike 

in oddaljenost predmetov (Musek Lešnik v Kozar, 2016). 
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Uho – čutilo za sluh  

Med najpomembnejšimi čutili je tudi sluh. Slušni organ nam 

omogoča, da lahko slišimo različne glasove (glasno, tiho …). Sluh je 

tudi organ za ravnotežje, ki nas nenehno obvešča o položaju in 

gibanju glave (Plut v Jeklar, 2012). 

 

Nos – čutilo za vonj  

Z nosom ljudje zavohamo vonje, če pridejo njihovi hlapi do sluznice v 

nosni votlini, v kateri se nahajajo čutnice. Te čutnice so občutljive na 

neznatne vonje, ki pridejo do njih z vdihanim zrakom (Musek Lešnik 

v Kozar, 2016). 

 

Jezik – čutilo za okus  

Jezik je čutilo, s katerim okušamo. Snov, ki se raztopi s slino, vzdraži 

naše čutnice za okus. Čutnice, ki se nahajajo na jeziku, nam 

omogočajo zaznavanje kemičnih lastnosti snovi. Najbolj zaznavajo 

hrano, ki jo okušamo. Razločimo štiri glavne okuse, kot so slano, kislo, 

grenko in sladko. Glavne okuse najbolje zaznamo, ostali pa so 

mešanice teh glavnih okusov. Slano zaznamo na robovih jezika, 

sladko in kislo na konici jezika, grenko na korenu jezika (Musek Lešnik 

v Kozar, 2016).  

 

 

 

 

Koža – čutilo za tip 

Koža je čutilo za dotik, bolečino in temperaturo so posejane po vsej 

površini kože. Tipne čutnice so občutljive na dotik in pritisk. Največ 

čutnic za tip je na podplatih, dlaneh, na ustnicah, na blazinicah prstov 

in drugje. S tipanjem spoznamo velikost, površino, obliko in težo 

predmetov. Mraz, vročino in bolečino občutijo živčni končiči v koži. 

Za zaznavanje vročine so najbolj občutljivi konica jezika, komolec in 

veke. Blazinice prstov so najmanj občutljive za mraz (Musek Lešnik v 

Kozar, 2016).  

 

Spoznavanje človeškega telesa in čutila  

Z otroki smo spoznavali svoje telo in poimenovali dele telesa. Otroke 

smo ulegli na tla in jih obrisali. Otroci so obrise pobarvali in na vrhu 

nalepili sliko svojega obraza. Tako so lažje prepoznali svoje telo in ga 

poimenovali. Pogovarjali smo se o tem, kakšno nalogo imajo usta, 

nos, ušesa, koža in oči. Otrokom je bila ta tematika čista neznanka. 

Zato smo se odločili, da preko igre otrokom predstavimo njihovo 

nalogo. Nova spoznanja smo jim približali na zelo konkreten način. 

Raziskovali smo okolico in predmete okoli sebe. Zastavljali smo si 

vprašanja in iskali odgovori. 

 

Zakaj imamo jezik, nos, ušesa, oči in kožo? Kakšna je njihova naloga?  

Spoznali smo tudi nove bibarije in pesmice, ki so nam tudi pomagale 

pri iskanju odgovorov. 
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Slika 1: Preko slik poimenujemo čutila 

Vir: Lastni 

 

Čutila: 

 Z jezikom okušamo, 

 z ušesi poslušamo,  

 z nosom voham vonjave,  

 z očmi opazim daljave,  

 s kožo čutim toploto, bolečino in mraz, 

 s kožo tipam tip, tip, tip, 

 tukaj je tvoj utrip.  

 

Čutilo za vid 

Vid je za nas najpomembnejši, saj smo preko igre ugotovili, da če 

imamo zaprte ali zavezane oči, nič ne vidimo in imamo slabše 

ravnotežje. Otroci so z zavezanimi očmi risali po listu papirja. Imeli so 

težave glede orientacije za mizo in kje sploh je list, na katerega so 

risali. Z zavezanimi oči so spoznavali tudi igralnico. Igrali smo se tudi 

s svetilkami in ugotavljali, kdaj se najbolj vidijo.  

Kje je moj copat? 

Otroci sezujejo svoje copate, ki jih vzgojiteljica skrije po igralnici. 

Otroci zapustijo igralnico in ko se vrnejo, v prostoru iščejo copate.  

 

Koga pogrešamo? 

Otroci skačejo po prostoru in ob določenem znaku (zvok bobna) 

zamižijo in počepnejo. Vzgojitelj pokrije enega otroka z rjuho. Na 

vnovičen znak otroci odprejo oči in ugotavljajo, kdo je pod rjuho.  

 

Čutilo za tip 

S tipom smo preizkušali naše prste na rokah in stopala na nogah. 

Božali smo najrazličnejše materiale in tako spoznali, kaj je gladko, 

hrapavo, mehko in trdo. Naredili smo tudi čutno bibo, ki so jo lahko 

otroci božali in ob njej pripovedovali svoje občutke. 

 

Čutna pot  

Otrokom smo pripravili čutno ali senzorično pot. Za izdelavo smo 

uporabili plastične posode in škatle. V njih smo dodali poljubni 

material, ki je čim bolj raznolik, da male nogice občutijo različne 

podlage. Ker je bil čas jeseni, smo škatle in posode napolnili z 

naravnim materialom (mah, listje, veje, kamne, mehke blazine, les in 

lubje). Otroci so se z bosimi nogami večkrat sprehodili in opazili, 

kateri material pika in kateri je prijeten ter mehek.  
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              Slika 2: Čutna pot                                         Slika 3: Hoja po čutni poti  

                   Vir: Lastni                                                              Vir: Lastni  

 

Masaža v vrtcu  

Masaža je primerna za vse starostne skupine. Otrokom ponuja 

možnost, da se sprostijo in namenijo nežen stik en drugemu. Z 

masažo otrok pridobi občutek varnosti in zaupanja. Otroci lahko 

preko masaže osvajajo tudi osnovne pojme, kot so spredaj, zadaj, 

zgoraj, spodaj, naprej, nazaj … Poimenujejo lahko tudi dele telesa 

(glava, stopala, hrbet, trebušček …). Preko masaže otroci, ki masirajo, 

razvijajo tipno čutilo in dobijo stik s telesom. Pri masaži smo uporabili 

tudi bodičaste ježke, ki so jim dali zanimiv občutek in udobje. Otroci 

so jih najprej sami prijeli v roke in se srečali z njimi, potem so se 

razdelili v pare in se masirali. 

 

Otroci so spoznali različne igre masaž  Pometamo, Pečemo palačinke, 

Dežek, Gnetenje testa iz knjige Igre: Masaža in sprostitev za otroke. 

 

 
Slika 4: Masaža otrok 

Vir: Lastni 

 

Vrečka presenečenja 

V vrečko smo skrili različne predmete: mehke žogice, lesene kocke, 

plišaste igrače, bodičaste ježke, lonček, plastične živali … Predmeti so 

bili otrokom znani. Vrečko smo ponudili otroku in z roko je segel v 

vrečko, ne da bi vanjo gledal. Ko je predmet zatipal, smo ga vprašali, 

kaj je prijel. Po odgovoru je predmet lahko pokazal prijateljem. Otroci 

so v večini hitro ugotovili, kaj se skriva v vreči.  

 

Čutilo za sluh  

Otrokom smo zavrteli različno zvrst glasbe in se pogovarjali, katera 

glasba jim je najbolj všeč. Preizkusili so različne inštrumente 

(ropotulje, bobne, kahon, činele, kraguljčke …). Z inštrumenti smo 

izvajali različna zvočna nasprotja (glasno in tiho, hitro in počasi, blizu 

in daleč). Spoznavali smo tudi svet gluhih. Otroci so dobili čepke in 
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videli, kako je, če ne slišimo. Poslušali smo različne zvočne posnetke, 

kjer so morali otroci ugotoviti, kateri zvok je to.  

 

Glasbeno – didaktična igra 

Ko so otroci zaslišali zvok ropotulje, so se gibali kot čebelice. Otroci 

se gibajo kot čebele in ob zvoku dežja hitro zletijo v svoj panj.  

 

Osliček, kdo te jaha? 

Otroci sedijo v krogu in z izštevanko izštejemo prostovoljca, ki 

počepne v sredini kroga in je pokrit z rjuho. Potem se čisto po tiho do 

njega približa posameznik in se mu nežno usede na hrbet. Prime ga 

za rame in reče: »Osliček, kdo te jaha?« Osliček skuša ugotoviti, kateri 

prijatelj je to izrekel. Če ugotovi, vlogo zamenjata. Preko igre Osliček, 

kdo te jaha, so otroci pozorni na glas prijatelja, da ga prepoznajo.  

 

Čutilo za okus  

Z otroki smo najprej ugotovili, kje imamo jezik in kakšna je njegova 

naloga. Nato smo se igrali ter okušali različno hrano in začimbe. Ker 

smo želeli, da se osredotočimo samo na okus, smo si zakrili oči. Otroci 

so potrebovali kar nekaj časa, da so poizkusili. Otrokom smo dali za 

poskusiti limono, slane palčke, čebulo in čokolado. Najbolj so bili 

navdušeni nad okusom čokolade in vsi vedeli, da gre za sladek okus. 

Prepoznali so še slano in kislo. Vsi so ugotovili, da je limona kisla in 

palčke slane. Opazovali smo, kakšno mimiko obraza so otroci naredili 

pri določenem okusu.  

 
Slika 5: Različni okusi 

Vir: Lasten 

Čutilo za vonj  

Otrokom smo v zaprte lončke z luknjicami ponudili različne vonje 

(kava, limona, parfum, sivka). Vsi na začetku niso hoteli povohati, 

zato smo jih spodbudili. Otroci so povedali, ali jim določen vonj diši 

ali smrdi. Ko smo odprli lončke, so hitro pogledali, ali so pravilno 

odgovorili. Igrali smo se igrico Krtek voha (spomin na temo vonj). Ker 

krtki ne vidijo in so v temi, imajo bolj izrazit vonj. Iz lončkov smo 

naredili »krtine« in v njih postavili različne vonje. Otroci so si izbrali 

en vonj in potem iskali par. Igrica je bila otrokom zanimiva in smo jo 

večkrat ponovili.  

 

ZAKLJUČEK  

Predšolski otroci so zelo vedoželjni in radovedni, zato jim moramo 

ponuditi veliko možnosti za raziskovanje. Otroci se največ naučijo 

preko igre in sploh ne vedo, da se učijo. Otroci so imeli možnost 

spoznati čutila in človeško telo preko različnih dejavnosti. Vedno 
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izhajamo iz otroka in mu sledimo. Otroci nam podajajo svoje ideje in 

želje, kaj jih zanima. V praktičnem delu smo prikazali najrazličnejše 

načine, kako otroci lahko aktivno sodelujejo in spoznavajo čutila. 

Otroci so spoznali naloge vida, sluha, vonja, okusa, tipa.  Spoznali smo 

tudi, kako ljudje živijo, ki nimajo razvitega določenega čutila, in se 

vživeli v njihov svet. S tem smo želeli otroke spodbuditi, da moramo 

ceniti svoje telo in se zavedati, kako pomembno je, da smo zdravi. 

Otroška igra je za kvalitetno delo v oddelku najpomembnejša in s tem 

se otrok celostno razvija.  
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Povzetek: Otrok, ki obiskuje vrtec, je deležen tako institucionalne kot 

tudi družinske vzgoje. V predšolski dobi se ta dva načina vzgoje 

prepletata in vsebujeta različne vzgojne stile. Za celosten razvoj 

otroka so nam na voljo različni vzgojni in učni pristopi, zelo 

pomembno pa je tudi sodelovanje s starši, saj sodelovanje omogoča 

obojestransko dopolnitev k vzgoji otroka. Pomembno je, da se obe 

strani, tako strokovni delavci kot starši, zavedamo odgovornosti in 

avtonomnosti in da to drug pri drugem spoštujemo. Izvajanje rednih 

govorilnih ur je ključnega pomena za vzdrževanje dobrih odnosov 

med strokovnimi delavci in starši, zato je pomembno, da k pogovoru 

pristopimo strokovno. V pomoč pri komunikaciji so nam lahko NLP 

tehnike, o katerih bom pisala v nadaljevanju. 

 

Ključne besede: sodelovanje s starši, govorilne ure, komunikacija, 

NLP tehnike, komunikacijski model 

 

Abstract: A child attending kindergarten receives both institutional 

and family upbringing. In the preschool period, these two methods 

of education are intertwined and contain different educational 

styles. Various educational and learning approaches are available to 

us for the holistic development of the child, and cooperation with 

parents is also very important, as cooperation enables mutual 

complementarity in the upbringing of the child. It is important that 

both parties, professionals and parents, are aware of their 

responsibilities and autonomy and that we respect each other. 

Conducting regular speaking hours is crucial for maintaining good 

relations between professionals and parents, so it is important that 

we approach the conversation professionally. NLP tools, which I will 

write about below, can help us communicate.  

 

Key words: cooperation with parents, speaking hours, 

communication, NLP tools, communication model    
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UVOD 

Ljudje smo si različni in vsak posameznik prejema informacije o svetu 

na sebi lasten način, prav tako jih tudi podaja naprej, kar se odraža 

tudi pri vzgoji in načinu učenja. Med drugim učenja svojih otrok. Na 

podlagi lastnih predstav in prepričanj, ki so posledica naših izkušenj, 

se razvijejo pričakovanja. Torej, kako posameznika razumeti, 

razumeti njegov svet? Kako povedati, predstaviti svoja stališča 

nekomu, na njemu razumljiv način in hkrati biti zadovoljni, da smo 

povedali, kar smo želeli? V neformalni komunikaciji smo običajno 

sproščeni in skorajda ne pomislimo, ali nas sogovornik razume in če 

smo zadovoljili njegova pričakovanja. Ko pa se zavedamo 

odgovornosti in posledic, se stanje spremeni. Za formalne pogovore 

se običajno pripravimo, postavimo cilje, ki jih želimo s pogovorom 

doseči in po opravljenem pogovoru naredimo evalvacijo/analizo, ne 

glede na to, ali smo na pogovor vabljeni mi ali pa povabilo na pogovor 

pošljemo sami. Sem vzgojiteljica predšolskih otrok in k mojemu delu 

spada tudi sodelovanje s starši. Vse oblike sodelovanja vsebujejo 

komunikacijo in v tem prispevku se bom osredotočila na govorilne 

ure. Od nekdaj me zanima človeška psihologija, zato se izobražujem 

tudi na področju nevro-lingvističnega programiranja in nevrologije. 

Pridobila sem veliko uporabnega znanja, ki ga uporabljam pri svojem 

strokovnem delu. Ker NLP ponuja odlična orodja, s katerimi si 

olajšamo delo tudi pri konstruiranju in izvedbi govorilnih ur, bom v 

tem prispevku predstavila, kako v timu s sodelavko to uporabiva v 

praksi. Seveda je potrebnega nekaj predznanja in to znanje si želim 

deliti z vami. 

 

Govorilne ure – oblika sodelovanja s starši 

Kurikulum za vrtce (Bahovec, Kranjc, Cvetko, Marjanovič Umek in 

Videmšek, 1999) opredeljuje sodelovanje med vrtcem in starši kot 

pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje. Prav tako je zapisano 

v 41. členu Zakona o vrtcih (1996), da je ena izmed delovnih 

obveznosti vzgojitelja delo s starši. Z uresničevanjem omenjenega 

dela obveznosti hkrati zadostimo  enajstemu načelu Kurikuluma za 

vrtce (str. 15) – načelu sodelovanja s starši, ki v drugi alineji navaja, 

da imajo starši pravico biti sprotno seznanjeni z informacijami o 

svojem otroku. Individualen pogovor s starši o njihovem otroku 

imenujemo govorilne oziroma pogovorne ure. Oblike sodelovanj s 

starši so lahko formalne ali neformalne. Govorilne ure spadajo k 

formalni obliki sodelovanja, zato se moramo nanje pripraviti in jih 

strokovno izpeljati.  

 

Svojo strokovnost na govorilnih urah najbolje izrazimo z 

upoštevanjem Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu (Domicelj, Ferjančič 

in Pavlovič, 1996), ki v točki II. opredeljuje odgovornost pedagoških 

delavcev in ostalih do staršev in družine. Poudarila bom nekaj 

vrednot in načel, ki so osnova za etično presojo ravnanja, in hkrati 

dobre smernice za zgledno strokovno delo pri izvajanju govorilnih ur: 
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– Spoštovanje in upoštevanje staršev, kot primarnih skrbnikov, 

ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj. 

S starši gojimo odprt dialog in jim dajemo možnost soodločanja v vseh 

pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom. 

Upoštevamo prepričanja in nazore staršev glede vzgoje in 

izobraževanja otrok. 

Pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela upoštevamo opažanja in 

spoznanja staršev o njihovem otroku. 

Vedno pozorno prisluhnemo pripombam staršev o vzgojnih pristopih 

in postopkih vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev in se nanje ustrezno 

strokovno odzovemo.  

Če se prepričanja in nazori staršev razhajajo z usmeritvami vrtca, si 

prizadevamo doseči soglasje o takšnem načinu ravnanja, ki bo za 

otroka najprimernejši.  

– Strokovna pomoč staršem pri vzgoji njihovega otroka.  

Seznanjamo starše s spoznanji stroke o predšolskem otroku in jih 

ozaveščamo o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja.  

Staršem stalno posredujemo opažanja o razvoju in dosežkih 

njihovega otroka ter jim pomagamo, da spoznajo in razumejo 

svojega otroka v vsej njegovi enkratnosti.  

– Spoštovanje zasebnosti družine.  

Z informacijami o otroku in družini, ki nam jih otroci in starši 

neformalno zaupajo, ravnamo odgovorno in jih ohranjamo zaupne 

(str. 4). 

Zgoraj so opredeljene govorilne ure v pomembnih uradnih 

dokumentih s področja VIZ, v nadaljevanju pa vam bom približala NLP 

tehnike, ki so nam v pomoč pri komunikaciji s starši. 

 

Kaj je NLP oziroma nevrolingvistično programiranje? 

N = nevro, ime zajema človeški živčni sistem, vključno z možgani in 

petimi čutili (VAKOG), L = lingvistika oziroma jezikoslovje, ki zajema 

(jezikovno) verbalno in neverbalno komunikacijo, s katero se 

sporazumevamo in P = programiranje, ki zajema sposobnost 

strukturiranja naših nevroloških in jezikovnih sistemov za doseganje 

želenih rezultatov (Charl Oberholzer, 2013). Ko se poslužujemo NLP 

orodij v komunikaciji, izhajamo iz etičnosti in ekologije ter NLP 

predpostavk, ki jih je kar nekaj. Najbolj pomembno je, da se 

zavedamo, da ni možno ne-komunicirati in da spoštujemo model 

sveta drugih ljudi, saj se pogled na svet razlikuje od posameznika do 

posameznika in temelji na njegovih izkušnjah. Zavedamo se, da za 

vsakim dejanjem stoji pozitiven namen in da se ljudje odzivamo na 

podlagi razpoložljivih možnosti. Upiranje sogovornika nakazuje, da 

nismo vzpostavili dobrega stika. Um in telo tvorita enoten 

'kibernetski' sistem in posledica tega je, da se odzivamo na zavednem 

in nezavednem nivoju, zato smo pozorni tudi na neverbalno 

komunikacijo (Tom Hoobyar, Tom Dotz and Susan Sanders, 2013).  
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NLP komunikacijski model 

Model temelji na kognitivni psihologiji in razlaga, kako zunanje 

informacije skozi lastne filtre izbrišemo, jih posplošimo in popačimo. 

Na podlagi teh procesov, ki so pri vsakem posamezniku edinstveni, si 

oblikujemo predstavo. K temu pripomore naše notranje stanje, ki ga 

zaznamujejo lastne vrednote, prepričanja, spomini, izkušnje, 

zaznavni sistemi in metaprogrami. Naše predstave vplivajo na 

notranje stanje, kot so veselje, žalost in ostala čustva. Lastne izkušnje 

so torej edinstvene in jih oblikujemo sami. V skladu z notranjim 

stanjem se oblikuje vedenje, iz katerega lahko razberemo, kateremu 

tipu reprezentacijskega sistema pripada sogovornik. Če poznamo 

posebnosti posameznega tipa, se bomo lažje uravnali s 

sogovornikom in bo komunikacija lažje stekla (Ready in Burton 2015). 

To so: vizualni, slušni in kinestetični. Tipi se razlikujejo glede na to, 

kateri zaznavni kanal po VAKOG-u prioritetno uporabljamo v 

komunikaciji: V – vizualni ali vidni. A – avditivni ali slušni, K – 

kinestetični ali taktilni, O – olfaktorni ali vonjalni in G – gustatorni ali 

okušalni. Slednja sta v zahodni kulturi redkejša, zato se bomo 

osredotočili na prve tri tipe in njihove posebnosti (Djurić, 2018): 

1. Vizualni tip je običajno urejen, ker mu je pomemben videz, si 

zapomni, kar je videl, zato raje sam prebere, kot da posluša in 

pozabi predati slišana sporočila, čeprav ima zaradi vizualnih 

asociacij dober spomin. Bere in govori zelo hitro in odlično črkuje, 

ker dobesedno vizualizira besede, na naša vprašanja pa 

odgovarja pretežno z DA in NE in večkrat prosi, če lahko 

povedano ponovimo. Če se v pogovoru dolgočasi, opreza naokoli 

in lahko zaide s teme. Ko želi sam nekaj povedati, raje pokaže, saj 

kljub temu, da ve, kaj hoče povedati, ne najde pravih besed. 

Vizualni tip prepoznamo po pogosto izrečenih naslednjih 

besedah: na štiri oči, imam vpogled v, v tej luči, zgleda kot, 

predstavljaj si, očitno, jasno, perspektiva ipd. 

2. Avditivni (slušni) tip govori melodično, vendar ga zmoti hrup, 

pogovarja se sam s seboj in premika ustnice med tihim branjem, 

med branjem naglas in poslušanjem pa zelo uživa in lahko 

dobesedno ponovi, kar je slišal. Ima bogat besedni zaklad in se 

spomni vsega, kar je slišal. Obožuje glasbo in rad pripoveduje 

vice. Na splošno je zelo komunikativen in nima težav z dolgimi 

diskusijami, težave mu dela črkovanje. Besede, ki jih pogosto 

slišimo pri avditivnem tipu, so: neslišno, poslušati, slišati, brneti, 

zveneti, pogovor, glasno govoriti, si uglašen, to se sliši kot, zveni 

znano, sama ušesa so me … 

3. Kinestetični tip stoji zelo blizu in govori počasi, se sogovorca 

dotika in ne more biti dolgo pri miru. To kaže tako, da med 

govorjenjem uporablja veliko gest in bere tako, da vleče prst po 

tekstu. Uči se skozi izkušnje, zato si zapomni le stvari, ki jih 

preizkusi. Ima rad gibanje in šport, zato zelo zgodaj razvije mišice. 

Je igriv in aktiven. Rad je oblečen v mehkejših tkaninah. Besede, 

po katerih prepoznamo kinestetični tip osebe, so: položi karte na 

mizo, prijetno, udobno, mrzlo, dobra energija, spoprijeti se z, 



97 
 

gibanje dobro dene, ne daje mi občutka, lotimo se, navezati stik, 

poskusi hoditi v mojih čevljih …  

 

Reprezentacijski sistem nam torej omogoča vpogled v to, kako 

sogovornik svet sprejema in o njem razmišlja ter nam olajša 

vzpostaviti stik (Vujasinovič, 2018). 

 

Ustvarjanje dobrega sitka po korakih: Strategija PRLL 

Torej zdaj, ko poznamo posebnosti reprezentativnih tipov, je naš 

naslednji korak spremljanje sogovornika. Kalibriramo in zrcalimo 

njegovo vedenje, parafraziramo njegove besede, neprijetne situacije 

ali geste preokvirimo v pozitivne in prijetne. Poskušamo govoriti z 

istim tempom, tonom in barvo glasu in sledimo sogovorčevi obrazni 

mimiki. Dober stik smo dosegli, ko smo popolnoma uglašeni s 

sogovornikom. V naslednji fazi, ki jo imenujemo neverbalno vodenje, 

še vedno ohranjamo dober stik in poleg zrcaljenja postopoma 

dodajamo lastno vedenje in kasneje vnesemo še govor. Če nam 

sogovornik sledi, uvedemo vsebinsko vodenje, ki zajema temo 

pogovora (Djurić, 2018). 

 

Asociacija, empatija in disociacija 

Predvsem, kadar nam ne uspe vzpostaviti dobrega stika, je 

dobrodošlo, da ne spremljamo komunikacije samo asociirano ali kot 

pravimo iz svoje kože, temveč, da se poskusimo vživeti v sogovornika 

in skušamo razumeti kaj in kako on doživlja stanje. Lahko pa stopimo 

še korak dlje in se popolnoma disociiramo ter tako spremljamo 

dogajanje objektivno kot zunanji opazovalec. Ko ugotovimo, kje je 

problem, ponovimo strategijo PRLL (Djurić, 2018). Že če uporabljamo 

samo zgoraj navedene NLP tehnike, pridobimo odlične 

komunikacijske veščine, pa vendar jih obstaja še mnogo, zato raje 

poglejmo konkreten primer. 

 

Primer priprave in izvedbe govorilnih ur 

Priprave v timu 

Govorilne ure s sodelavko izvajava periodično, enkrat na mesec in 

udeležba staršev je konstantna okoli 70 %. Kar želim povedati, je, da 

tudi starši čutijo potrebo po stiku, pogovoru, sodelovanju. S 

sodelavko najprej uskladiva razpoložljiv čas in določiva termine za 

pogovorne ure. Staršem pošljeva vabilo v dogovorjenem načinu. V 

našem primeru je to po elektronski pošti, saj zaradi izvajanja ukrepov 

za zajezitev epidemije starši nimajo vstopa v vrtec. Vabilo oblikujeva 

tako, da starši pridobijo informacijo, da sva jim za pogovor o svojem 

otroku vedno na voljo, kljub razpisanim terminom. Tako imajo starši 

poleg razpisanih terminov možnost predlagati termin, ki njim najbolj 

ustreza. S tem načinom izražava odprtost in pripravljenost za 

sodelovanje. Le z dobrim sodelovanjem staršev in strokovnih delavk 

se institucionalna in družinska vzgoja dopolnjujeta in otrok zato rad 

prihaja v vrtec. Ko prejmeva prijavo starša na pogovor, se s sodelavko 

pogovoriva o tistih področjih, ki so običajno tema pogovora o otroku 

in potrjujeva svoja opažanja. Ker dnevno evalvirava in beleživa 



98 
 

dogajanje v skupini, se pogovarjava tudi o svojih spremenjenih 

stališčih, če se le ta oblikujejo od zadnjih govorilnih ur. Najprej 

predelava vključevanje v vsakodnevne dejavnosti, nato samostojnost 

pri izvajanju rutine, sodelovanje pri učenju novih izzivov, počutje 

skozi dan, empatičnost, sodelovanje z ostalimi vrstniki in način igre, 

odnos z odraslimi, njegovo čustveno izražanje in razumevanje, 

nazadnje pa še govor, komunikacijo ter gibalne spretnosti in rutino. 

O posebnostih, ki jih opažava in sva istega mnenja že dlje časa, se 

pogovoriva na koncu. V primeru, da gre za težavnosti, ki so 

kontinuirane in jih ne zmoreva odpraviti znotraj skupine ali za 

odstopanja v razvoju, se pred govorilnimi urami posvetujeva še z 

ravnateljico, vodjo vrtca in svetovalno delavko. Nikoli ne preseževa 

svoje kompetentnosti in v takih primerih staršem dava jasno 

informacijo, da gre le za najina opažanja. 

 

Pogovor po telefonu 

Trenutna situacija nam onemogoča pogovorne ure v živo, zato jih 

izvajamo preko telefona. Pomanjkljivosti tovrstne komunikacije so, 

da sogovornika ne vidimo, ne vemo, kakšne motnje so v njegovem 

prostoru, zato ne vemo, če nam sledi in če je dobil odgovore na vsa 

vprašanja. Poleg tega izvajam pogovor sama. Iz tega razloga starše 

vedno povabim, da si pripravijo kakšno vprašanje o otroku vnaprej in 

če se želijo pogovoriti tudi s sodelavko, da to navedejo pri prijavi. 

Pretekle izkušnje so pokazale, da 20 minut pogovora s starši 

zadostuje, da pridobijo vse želene informacije o otroku, vendar ima 

pogovor po telefonu svoje specifike in včasih toliko časa ne 

zadostuje. Pred epidemijo smo govorilne ure vedno izvajali v živo, 

zato sama nisem še imela izkušenj in je bil to zame izziv, čeprav nisem 

pričakovala. Starše na dogovorjen termin pokličem in vedno 

vprašam, ali so pripravljeni in če imajo na voljo toliko časa, kot je 

predvideno, saj se mi je kar nekajkrat zgodilo, da so pozabili na 

pogovorne ure. Pogovor začnem z vprašanjem: »Vas kaj posebnega 

zanima?« ali: »Imate pripravljeno kakšno konkretno vprašanje?« 

Čeprav imam strukturirano pogovorno uro, je nikoli ne izpeljem po 

načrtu, vedno dam staršem besedo in najprej skušam odgovoriti na 

njihova vprašanja. Odgovarjam kar se da konkretno in v pogovornem 

jeziku, da je staršem čim bolj razumljivo. Ker staršev ne vidim in ne 

morem iz telesne govorice in obrazne mimike razbrati, ali so 

zadovoljni, sem pozorna predvsem na ton glasu in hitrost govora. 

Počasen govor, nizek ton glasu pa tudi premori z molkom mi povedo, 

da je starš dobil odgovore na svoja vprašanja. Sem pretežno slušni 

tip, zato si na tak način pomagam k boljšemu razumevanju. Kadar 

stanja ne razberem iz govora, si pomagam še s parafraziranjem. Npr.: 

Starš reče: »Prinesli smo gumijaste škorenjčke. Jih ima lahko moj 

otrok v vrtcu?«, nakar vprašam: »Prinesli ste škorenjčke, pa želite, da 

ostanejo v vrtcu?« Tako starš dobi informacijo, da ga poslušam 

oziroma razumem, sama pa dobim dodatno potrdilo, običajno 

sogovornik izjavo podkrepi še z razširjeno razlago. Potek govorilnih 

ur je odvisen od tega, kaj želi starš slišati. Ko se prepričam, da sem 

odgovorila na vprašanja, staršem na splošno predstavim, kako otrok 
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deluje na področjih, ki sem jih omenila že v pripravi na govorilne ure 

v timu. Najrajši izpostavim kakšno anekdoto, idejo ali gesto otroka, ki 

je doprinesla kaj pozitivnega. Medtem ko govorim o različnih 

področjih, starše vmes povabim, da povedo, če česar niso pričakovali, 

če se njihov otrok v čem razlikuje od povedanega, kako se doma 

odzove v različnih situacijah in podobno. Včasih so starši v skrbeh, 

ker njihov otrok doma npr. vrešči in se bojijo, da bo moteč tudi v 

vrtcu. Sprašujejo po vedenju v določenih situacijah in pričakujejo 

negativne odzive. V takšnih primerih upoštevam NLP predpostavko, 

da je za vsakim dejanjem pozitiven namen in staršem predstavim svoj 

vidik ter način reševanja, ki je kompetenten v vrtcu. V primerih, ko 

starši označijo neko vedenje otroka kot neprimerno, poizkusim s 

preokvirjanjem spremeniti njihovo mnenje v pozitivno. Konkreten 

primer je recimo, ko starš označi grizenje kot moteče in neprimerno, 

takrat razložim, da je to primerno starosti otroka in sovpada z 

razvojno fazo. Vedno pojasnim tudi, da je najina dolžnost s 

pomočnico, da v vrtcu medve poskrbiva za dobro počutje vseh otrok 

v skupini in da ni treba skrbeti, da bo njihov otrok kakor koli moteč 

za vrstnike. Kadar želijo starši izvedeti samo, ali se njihov otrok v vrtcu 

dobro počuti, jim odgovorim le to. Potem pa jih z vprašanji 

spodbudim, da še sami kaj povedo o njihovih pogledih. Vedno jim 

pozorno prisluhnem in tudi sama poskusim videti njihovega otroka 

na enak način. Tako lažje razumem določeno vedenje, ki se pojavi pri 

otroku in nama s sodelavko olajša komunikacijo z njim. Predno 

zaključimo s pogovorom, starše povprašam tudi, če imajo kakšne 

pomisleke, pripombe ali se s čim ne strinjajo. Kritiko s sodelavko 

vedno sprejmeva, saj je to ogledalo najinega dela. Kadar je kritika 

pozitivna, kar običajno je, je to potrditev za naju, da najino delo 

opravljava odlično, saj so otroci in starši zadovoljni. Če pa je kritika 

negativna, je to samo povod za izboljšavo. 

 

Zaradi trenutne situacije, ki je posledica epidemije, osebnih stikov s 

starši skorajda ni. Ni stiska rok, neverbalna komunikacija skorajda ni 

več prisotna, saj opravimo zelo hiter pogovor o stvareh, ki morajo biti 

povedane, npr.: kratka sporočila, navodila pri sprejemu in oddaji 

otroka. V nekaterih primerih se s starši ne vidimo po več tednov 

hkrati, ker otroka pripelje ali odpelje pooblaščena oseba ali pa naš 

delovni čas ne sovpada s prihodom ali odhodom otroka. Prav zato 

moramo okrepiti verbalno komunikacijo in izkoristiti tistih 20 minut, 

da s starši vzpostavimo vez in ohranimo zaupanje. Zgodi se, da starši 

kaj pozabijo vprašati ali pa sporočiti, kar lahko vpliva na nadaljnje 

delo z otrokom, zato starše vsakič povabim, da pošljejo sporočilo po 

elektronski pošti, kadar koli želijo. Na koncu se staršem iskreno 

zahvalim za zaupanje. S sodelavko vedno predlagava, da zadeve 

rešujemo sprotno in ne čakamo na govorilne ure. Starši se običajno 

strinjajo, zato večkrat izmenjamo nekaj besed ob prevzemu in 

oddajanju otroka. V primerih, ko so zadeve bolj urgentne, pa starše 

pokličeva nemudoma, načeloma je to, ko se zgodi kakšna poškodba 

ali če opaziva pri otroku znake, ki kažejo na bolezen. 
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Analiza v timu po govorilnih urah 

Po vsakih govorilnih urah s sodelavko napraviva evalvacijo. 

Pogovoriva se o željah staršev in če je potrebno, prilagodiva svoje 

delo. Delo z otroki je občutljivo področje, prav tako pogovor z 

njihovimi starši. Vse, kar je povedano s strani staršev, ne govoriva z 

nikomer, medsebojno pa si izmenjava mnenja in poglede ter na tej 

podlagi načrtujeva delo z otrokom, ki temelji na iskanju in 

spodbujanju njegovih močnih področij. 

 

ZAKLJUČEK 

Govorilne ure s sodelavko običajno izvajava skupaj in tudi ona 

sodeluje v pogovoru. Medtem ko jaz govorim s starši, ona spremlja 

in opazuje in je v velik doprinos predvsem takrat, ko skupaj evalvirava 

govorilne ure. S telefonskimi govorilnimi urami pa sem razvila še več 

komunikacijskih spretnosti, saj je komunikacija v živo dosti bolj 

enostavnejša. Z vključevanjem poznanih NLP tehnik v strokovno delo 

si pomagam reševati vsakodnevne izzive in eden izmed izzivov je bil 

tudi ohranjanje dobrega stika s starši preko telefonskega pogovora. 

S sodelavko spoštujeva unikatnost otrok in staršev, se prilagajava 

njihovim potrebam in se trudiva za obojestransko razumevanje. 

Sedaj ko uporabljava omenjene tehnike pri svojem delu, sva 

ugotovili, da so postale nepogrešljive tudi pri komunikaciji s starši. 
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Povzetek: V predšolskem obdobju je pomembno, da otroke 

seznanjamo s čimbolj pestrimi in raznolikimi glasbenimi dejavnostmi. 

V tem obdobju se gradijo temelji, ki bodo otroku v pomoč pozneje in 

jih bo potem nadgrajeval. V ospredje članka postavljamo glasbeno 

dejavnost s poudarkom na igranju glasbil, ki je ena izmed 

najpogostejših glasbenih dejavnosti. Pri igranju na glasbila so otroci 

ustvarjalni, razvijajo domišljijo, koncentracijo, pozitivno vpliva na 

njihov spomin in usklajujejo glasbeno mišljenje in motorične funkcije. 

Vzgojitelji se v večji meri poslužujejo ustvarjalnih spremljav, kjer 

otroci poljubno spremljajo pesem. V članku pa želimo spodbuditi 

vzgojitelje, da se lotijo tudi poustvarjalnih spremljav. Pripravili smo 

enostavne spremljave k pesmim, ki smo jih opremili z barvnimi 

krogci. Za spremljanje pesmi uporabili glasbene cevi.  

 

Ključne besede: glasba, glasbene cevi, igranje, barvni krogci 

 

Abstract: It is important in the pre-school period to show the 

children the most varied and diverse musical activities. The music 

basics are built in this period which will help the child later in 

education of music. He will correctly upgrade them. At the forefront 

of the article is a musical activity with an emphasis on playing musical 

instruments, which is one of the most common musical activities. 

When playing musical instruments, children are creative, develop 

imagination, concentration, positively affect their memory and 

coordinate musical thinking and motor functions. Educators mostly 

use creative accompaniments, where children follow the song at will. 

In this article, we want to encourage educators to engage in 

reproductive accompaniment. We prepared simple accompaniments 

to the songs, which we equipped with coloured circles. Use musical 

tubes to accompany the songs. 

 

Key words: music, musical tubes, playing, colored circles 
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UVOD 

Glasba je pri človeku prisotna od vsega njegovega začetka. Habe 

(2018), psihologinja, ki se ukvarja z vplivom glasbe na razvoj, pravi, 

da je uho otrokovo prvo okno v svet. S pomočjo glasbenih dražljajev 

lahko tako na optimalni celostni razvoj otroka vplivamo že, ko je ta 

še v varnem zavetju materinega trebuha. Glasba zajame celostni 

razvoj, tako čustveni, kognitivni, moralni in socialni kot tudi 

motorični, zato je pomembno, da njene prednosti izkoristimo. 

Pomaga pri oblikovanju pozitivne samopodobe, vpliva na socialni 

razvoj in kognitivno delovanje (pozornost, spomin). Zato je 

pomembno, da otrokom omogočimo čim več raznolikih glasbenih 

izkušenj. 

 

Glasba me spremlja že od malih nog. Trenutno igram tri inštrumente 

in prav zaradi te ljubezni do glasbe sem se odločila, da napišem 

članek iz glasbenega področja. To veselje do glasbenih dejavnosti 

želim prenesti na otroke. V članku želim z napisanimi spremljavami 

navdušiti vzgojitelje, da jih tudi sami uporabijo.  

 

Glasbene cevi 

Uglašene glasbene cevi (boomwhackers) je izumil Craig Ramsell.  

Prazen zavitek ovojnega papirja in škarje ne zvenita kot surovina za 

uspešno inovacijo. Toda ta dva predmeta sta Craiga Ramsella 

postavila v svet inovativnosti v glasbi. Medtem ko je zavijal darilo za 

prijatelja in je porabil še zadnji kos ovojnega papirja, mu je ostala 

kartonska cev. Cev je prerezal na dva dela in z njima bobnal. Ker je 

bila ena cev je krajša ena pa daljša, je iz njiju prihajal različni zvok. 

Ugotovil je, da lahko cevi različno uglasi glede na dolžino in z njimi 

ustvarja glasbo (Greenberg, 2008). Craig je ugotovil, da morajo cevi 

iz bolj vzdržljivega materiala, zato je izbral prožno plastiko. V 

restavraciji se je naključno srečal z glasbenikom Zakirjem Hussainom. 

Skupaj sta preizkusila glasbene cevi. Glasbene cevi je samo v dveh 

dnevih spremenil v glasbilo in pridobil zastopnika za patent. Prvotno 

jih je imenoval »cevni bobni«. Ker je Zakirju izum bil všeč, ga je 

predstavil na koncertu. Craig je v časopisu zasledil članek o koncertu 

in uglašenih ceveh, zato se je odločil za novo ime, kot ga poznamo 

danes »boomwhackers« oz. uglašene glasbene cevi (prav tam). 

 

Glasbene cevi so lahke, votle plastične cevi. Uglašene so na različne 

tonske višine, zato se razlikujejo glede na dolžino. Daljša kot je 

glasbena cev, nižji je ton in krajša kot je glasbena cev, višji je ton. 

Glasbene cevi ustvarjajo zvok, ko se udarijo ob drugo površino. Lahko 

udarimo po tleh, po kolenu, po odprti dlani, ob ramo, ob mizo ali 

katerokoli drugo trdo podlago (Ott, 2011). So čedalje bolj priljubljene 

po vsem svetu. Na njih lahko igrajo vse generacije brez glasbene 

izobrazbe. Lahko igramo na eno ali na dve glasbeni cevi tako, da 

držimo v vsaki roki eno. Zaradi te preproste tehnike jih uporabljamo 

lahko že pri predšolskih otrocih. Pri otrocih začnemo z igranjem na 

eno glasbeno cev (prav tam). 

 

Barve glasbenih cevi 

Ker glasbene cevi izdelujejo samo v Združenih državah Amerike, se 

njihovo poimenovanje glasbenih cevi razlikuje od našega v Sloveniji. 

Slovenski ton H (roza cev) je ameriški ton B (Stajnar, 2016). V 

Preglednici 1 je za vsak ton predstavljena barva glasbene cevi. 
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Preglednica 1: Barve glasbenih cevi 

TON  BARVA   

C  

D 
 

E 
 
 

F 
 

G 
  

A 
 

H (B) 
 

 

Glasbeno opismenjevanje 

Glasbena pismenost je sposobnost in spretnost, ki nam omogoča, da 

glasbo poslušamo, doživljamo, vrednotimo, izvajamo in ustvarjamo. 

Je zmožnost branja in pisanja glasbenega zapisa. Glasbo zapisujemo 

z dogovorjenimi znaki, to so note in pavze. Z noto označimo trajanje 

in višino, s pavzo pa trajanje višine (Borota, 2013). Priporočljivo je, da 

otroci dejavnosti izvajajo z osebo, ki je glasbeno pismena in lahko 

poda ustrezno povratno informacijo o pravilnosti izvedbe. Zaželeno 

je, da dejavnost tudi izvede in po potrebi ponovi, da se jo otrok lahko 

nauči s posnemanjem. Poslušanje in posnemanje sta najučinkovitejši 

metodi učenja glasbe. Prednost takega načina učenja je tudi v tem, 

da ne ponavljamo in pomnimo napačnih vzorcev glasbenega 

izvajanja, ki so pogosto posledica neenakomernega izvajanja in 

netočne intonacije (Borota, 2015). 

 

Bogdana (2015) navaja, da glasbeno opismenjevanje poteka preko 

štirih faz. Sledijo si po vrsti: poslušanje, izvajanje, branje in pisanje. 

Najučinkovitejši metodi učenja glasbe sta poslušanje in posnemanje. 

Prednost takega načina učenja je tudi v tem, da ni napačnih vzorcev 

glasbenega izvajanja, ki so pogosto posledica neenakomernega 

izvajanja in netočne intonacije. Prav tako sta poslušanje in 

posnemanje predpostavki branju in pisanju, zato je pomembno, da 

jih spoznavamo in usvajamo že v vrtcu. Pri glasbenem 

opismenjevanju je pomembno, da izvajanje glasbenih vzorcev urimo 

tako, da jih natančno in pravilno ponavljamo. Navaja, da se naj pri 

predšolskih otrocih poslužujemo izvajanja po barvni notaciji. V 

otroški reviji Cicido lahko zasledimo pesmice, ki so zapisane z idejo o 

barvni notaciji. Pri tem pristopu izvajamo glasbo po notnem zapisu, 

kjer so glave not ali barvni krogci obarvani. Vsaka barva predstavlja 

določeno višino (c-rdeča, d-oranžna, e-rumena, f-zelena, g-svetlo 

modra, a-temno modra, h-vijolična, c-rdeča). Enakih barv so tudi 

glasbene cevi (glej Preglednico 1). 

 

Načini spremljanja  

Otrokom damo možnost, da ustvarjajo spremljave k pesmim. Ločimo 

ustvarjalno in poustvarjalno spremljanje. V vrtcu se najprej lotimo 

ustvarjalnega spremljanja. Otroke spodbujamo jih, da najprej 

spremljajo pesem po lastni želji – ustvarjalno. Ko otroci to izkusijo, se 

lotimo poustvarjalnega spremljanja po zapisih (Denac, 2011). 
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Denac (2011) navaja, da so že predšolski otroci sposobni izvajati 

poustvarjalne spremljave. Pomembno je, da otrok obvlada igranje na 

glasbilo. Šele nato se lahko lotimo poustvarjalnega spremljanja. Na 

začetku začnemo z lažjimi spremljavami z dvema tonama, kjer vsaka 

skupina igra en ton. Nato nadaljujemo s težjimi spremljavami s tremi 

toni, kjer prav tako igra vsaka skupina en ton. Otroci uživajo v igranju 

na glasbene cevi. Le-te so relativno poceni. Izkušnja pri igranju na 

glasbene cevi je podobna načinu pri igranju na zvončke. Instrumenti 

za melodije se lahko uporabljajo tudi v kombinaciji za ustvarjanje 

harmonije. Harmonija nastane, ko hkrati zaigramo dva ali več tonov. 

Večina glasbe, ki jo slišimo na radijih in v filmih, ima veliko tonov, ki 

se izvajajo hkrati, kar ima za posledico bogato harmonično teksturo 

(Flohr, 2010). 

 

Koraki poučevanja  

Denac (2011) navaja, da je spremljanje na osnovi ritma pri 

predšolskih otrocih najlažja oblika poustvarjalnega spremljanja. 

Notne vrednosti so nam tukaj izhodišče. Stajnar (2016) priporoča, da 

z mlajšimi otroki ob petju uporabljamo prosto (ustvarjalnega) igranja, 

s starejšimi pa po določenem ritmičnem vzorcu. Pri vodenju si 

pomagamo z barvnimi krogi, pri tem mora barva kroga ustrezati barvi 

cevi. Cilji, ki jih s to dejavnostjo uresničujemo, so izboljšati 

koordinacijo oči in roke, izboljšanje fine motorične sposobnosti, 

spremljanje, nadzor impulzov in samoizražanje (Ott, 2011). 

 

Primer praktične izvedbe 

Tema: Igranje na glasbila, igranje z glasbenimi cevmi 

Enota: Poustvarjalno spremljanje pesmi 

Globalni cilji: 

 Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo. 

 Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, 

umetnosti in različnosti. 

 Uporaba in razvijanje spretnosti, spoznavanje, raziskovanje, 

eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi (telesom, gibom, 

materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami in tehnologijami) in 

njihovimi izraznimi lastnostmi. 

 

Cilji: 

 Izražanje veselja pri petju in igranju. 

 Razvijanje občutka za ritem. 

 Reproduciranje hitrih in počasnih ritmov. 

 Spremljanje že znane pesmi po zapisu. 

 

Primeri dejavnosti:  

 Preizkušanje zvočnosti glasbenih cevi, 

 ustvarjalno igranje, 

 poustvarjalno igranje po zapisu z barvnimi krogci, 

 izvajanje ritmičnih motivov, 

 nastopanje pred starši, otroci in snemanje. 

 

Metode: poslušanja, demonstracije, ustvarjanja, poustvarjalnega 

spremljanja, razgovora  

Oblike: skupinska, individualna 

Sredstva: glasbene cevi, zapis barvnih krogcev  
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Preglednica 2: Potek dejavnosti 

METODIČNI POSTOPEK VLOGA VZGOJITELJA VLOGA OTROKA 

1. Glasbene cevi se 
predstavijo 

Vzgojitelj zaigra pesem 

po izbiri na glasbene 

cevi.  

Otroci pozorno 

prisluhnejo pesmi. 

2. Razgovor o 
glasbenih ceveh  

Vzgojitelj predstavi 

glasbene cevi (oblika, 

material, tehnika 

igranja) 

Otroci poslušajo 

razlago in zastavljajo 

vprašanja. 

3. Igranje pesmi s 
petjem ob 
spremljavi 

Vzgojitelj povabi 

otroke, da pesem 

zapojejo ob spremljavi 

glasbenih cevi. 

Otroci zapojejo že 

znano pesem. 

4. Predstavitev 
zvočnih značilnosti 
glasbila 

Vzgojitelj zaigra na 

rdečo cev (daljšo, c1) 

nato na rdečo cev 

(krajšo, c2).  

Nato zaigra ritmični 

motiv hitro – počasi in 

glasno – tiho.  

Otroci ugotovijo, da 

ima daljša cev nizki 

ton, krajša pa višji 

ton. 

Otroci ugotovijo, kdaj 

vzgojitelj igra hitro in 

kdaj počasi ter kdaj 

glasno in tiho. 

5. Igranje na glasbene 
cevi 

Vzgojitelj ponudi 

otrokom, da poskusijo 

igrati na glasbene cevi.  

Otroci preizkušajo 

zvočne značilnosti 

glasbenih cevi.  

6. Poustvarjalno 
spremljanje pesmi 

Vzgojitelj povabi 

otroke, da pesem 

spremljajo po 

prilagojenem zapisu z 

barvnimi krogci.  

Otroci sledijo zapisu 

in udarjajo po zapisu 

z ustrezno glasbeno 

cevjo.  

 

Primer zapisov 

V teh dveh primerih otroci spremljajo pesem na osnovi ritma – kakor 

pojejo, tako igrajo. Vsak otrok ima eno glasbeno cev določene barve. 

Zapise barvnih krogcev lahko izdelamo tudi ročno. Iz barvnih papirjev 

z otroki izrežemo krogce in jih ustrezno prilepimo. Manjši krogec 

predstavlja osminko, večji kroge. 

 

Koraki spremljanja pesmi na osnovi ritma: 

1. Opremimo vsak ton z ustreznim barvnim krogcem. 

2. Če otroci vedo brati, označimo glavice not z barvo.  

3. Pokažemo prvi ton (barvni krogec) in udarimo z ustrezno glasbeno 

cevjo. 

4. Na ta način zaigramo prvo vrstico pesmi. 

5. Nato pokažemo na prvo barvo (noto) in prosimo otroka, da udarijo 

po barvni cevi. 

6. Nadaljujemo skozi pesem in kažemo na barve ter otroke 

spodbujamo, da udari z ustrezno cevjo. 

7. Ko otrok obvlada zgornje korake, začnemo od začetka in 

poskusimo peti (ne da bi kazali na barve), otrok pa udari z ustrezno 

cevjo. Pojemo v takšnem tempu, kot je potrebno, da bo otrok 

uspešno igral (Ott, 2011). 

 

 
Slika 1: Ringa raja (Majhna sem bila) 
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Preglednica 3: Ringa raja – zapis z barvnimi krogci 

  

Slika 2: Marko skače  

Vir: http://www2.arnes.si/~murban9/options_extra_content3.html 

 
Preglednica 4: Marko skače – zapis z barvnimi krogci 

      

 

     

 

V naslednjih dveh primerih spremljajo otroci pesem na podlagi 

akordov. 

Spremljanje pesmi z akordi: 

 Otrok spremlja pesem, ki jo dobro pozna in jo je pevsko že usvojil. 

 Pesem opremimo z akordično spremljavo. Najprej izbiramo 

pesmi z dvema akordoma, pozneje s tremi.  

 Otroke razdelimo v dve skupini. Skupina 1 predstavlja C-durov 

akord in ima cevi (C', E',G'). Skupina 2 predstavlja G-durov akord 

in ima cevi (G', H', D'). Ko imamo tri akorde, dodamo še tretjo 

skupino, ki predstavlja F-durov akord in ima cevi (F', A', C').  

 Primeri pesmi z dvema akordoma: Mi se imamo radi, Majhna sem 

bila, Lisička je prav zvita zver, Katarina Barbara, Ringa raja. 

 Primer pesmi s tremi akordi: Čuk se je oženil, Abraham ma sedem 

sinov. 

 Naloga vzgojiteljica: otrokom pripravimo zapis z barvnimi krogci. 

Pomagamo jim tako, da pokažemo določeni skupini udarce.  

 Naloga otrok: otroci sledijo zapisu z barvnimi krogci in spremljajo 

vzgojitelja (Stajner, 2016). 

 
Slika 3: Čuk se je oženil (Stajner, 2016) 
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Preglednica 5: Čuk se je oženil – zapis z barvnimi krogci 

 

 

Otroci so bili nad igranjem z glasbenimi cevmi zelo navdušeni in so 

igrali še med prosto igro. S tem smo dobili povratno informacijo, da 

so otroci ob dejavnosti zelo uživali in jim je všeč takšen način dela. 

Otrokom smo v igralnici ustvarili glasbeni kotiček, v katerem imajo na 

voljo tudi glasbene cevi in tam igrajo po glasbenih zapisih ali po lastni 

domišljiji. 

 

Slika 4: Igranje na glasbene cevi, Vir: Lasten 

ZAKLJUČEK 

Otroku je treba že od samega začetka približati glasbo na tak način, 

da si bo o njej izoblikoval kar najlepšo podobo. Vnašanje novosti in 

učenje novih pristopov je v vrtcu vedno dobrodošlo. Pomembno je, 

da imajo otroci možnost igranja na glasbila. Prav s tem namenom 

smo želeli popestriti glasbene dejavnosti in ponuditi otrokom nekaj 

novega. Glasbene cevi so otrokom že same po sebi zanimive. V naši 

skupini so jih sprejeli z navdušenjem, saj so jih pritegnile s svojim 

videzom različnih barv in različnih dolžin. Otroci so prej usvojili 

glasbene spremljave na osnovi ritma, saj tam igramo enako kot 

pojemo.  

 

S prispevkom želimo spodbuditi vzgojitelje, da se tudi sami odločijo 

in se preizkusijo v takšnih dejavnostih. Želimo, da bo čim več vrtcev 

založenih z glasbenimi cevmi, saj so zelo praktičen pripomoček, s 

katerimi lahko popestrimo glasbeno dejavnost.  
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Pomen gibanja v učnem procesu 
 

SONJA ŠKRLJ, prof. razrednega pouka 

sonja.skrlj@sola.velike-lasce.si 

 

Povzetek: Gibanje pozitivno vpliva na zdravje, motorične spretnosti, 

čustva, počutje, pomembno pa je tudi za intelektualni in socialni 

razvoj. Tega se moramo zavedati tudi učitelji pri svojem delu. Kajti 

kljub vsem pozitivnim učinkom gibanja, današnji način življenja in 

preživljanja prostega časa otrok za računalniki, pametnimi telefoni in 

tablicami postavlja gibalne aktivnosti na stranski tir. Čedalje več 

otrok ima prekomerno težo, so nemirni, imajo šibko koncentracijo, 

težko sedijo in odvečno energijo usmerjajo v neprimerno vedenje. 

Učitelj v razredu mora svoje učence dobro poznati in vključevati 

gibanje pri različnih predmetih in vseh etapah učnega procesa. V prvi 

in drugi triadi osnovne šole je tri ure športa na teden premalo, da bi 

zadovoljili vse gibalne potrebe, ki jih imajo otroci pri tej starosti. S 

tem, ko so učenci aktivno vključeni v vsebino učne ure, si nezavedno 

zapomnijo informacije. Učitelj mora biti pozoren, spremljati celoten 

razred in v primeru nezbranosti ali nemirnosti, ne glede na čas, izvesti 

gibalne ali sprostitvene naloge.  

 

Ključne besede: gibanje, gibalne naloge, gibanje v šoli, sproščanje, 

učiteljeva vloga  

 

Abstract: Movement has a positive impact on health, motor skills, 

emotions, well-being, and is also important for intellectual and social 

development. Teachers must also be aware of this in their work. 

Because despite all the positive effects of movement, today's way of 

life and spending children's free time behind computers, 

smartphones and tablets puts motor activities on the sidelines. More 

and more children are overweight, restless, have weak 

concentration, difficulty sitting and channeling excess energy into 

inappropriate behaviour. The teacher in the classroom must know 

his pupils well and include movement in different subjects and all 

stages of the learning process. In the first and second triad of primary 

school, three hours of sport per week are too little to meet all the 

physical needs that children have at that age. By actively actively ing 

the content of the lessons, students are unconsciously remembering 

the information. The teacher must pay attention, monitor the entire 

class and, in the event of inauthence or restlessness, regardless of 

time, perform movement or relaxation tasks. 

  

Key words: movement, movement tasks, movement in school, 

relaxation, teacher's role 
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UVOD 

Gibanje je osnovna potreba vsakega človeka. Ker otroci v šoli 

preživijo skoraj polovico dneva, če so vključeni tudi v podaljšano 

bivanje in od tega večino v sedečem položaju, je toliko bolj 

pomembno, da učitelji vključujejo gibanje v celoten učni proces. 

Učitelj z učenci preživi veliko časa, zato ima pomembno vlogo pri 

spodbujanju gibanje. Zbrano in sedeče šolsko delo je seveda 

pomembno, vendar je bolj učinkovito in lažje, če v pouk vključimo 

dovolj kvalitetnega gibanja. Le nekaj minut je dovolj, da pospeši učno 

delo, motivira, vnaša pozitivne občutke in spodbuja. Gibanje v pouk 

lahko vnašamo na različne načine: lahko kot metodo učenja nove 

učne snovi, metodo za ponavljanje, gibanje med odmori, gibanje kot 

motivacija ali nagrada … V letošnjem šolskem letu poučujem 20 

otrok, v kombinaciji 3. in 4. razreda. V razredu imam dva učenca s 

posebnimi potrebami, od tega enega z ADHD. Ker je pri večini otrok 

koncentracija izredno šibka in zbranost kratkotrajna, sem morala v 

celotni učni proces vključiti različne oblike gibanja in dejavnosti, ki so 

hkrati zabavne, zanimive in sproščujoče.  

 

Pomen gibanja 

Gibanje je otrokova biološka potreba. Staro je toliko, kot je star 

človek. Otroci v današnjem času veliko časa preživijo v zaprtih 

prostorih zaradi vsakodnevnih obveznosti, kot so šola, pisanje 

domačih nalog, obšolske dejavnosti ter preživljanje prostega časa 

pred računalniki, televizorjem in pametnim telefonom. Ker se ne 

giblje dovolj na svežem zraku, to privede do zmanjšane odpornosti in 

upočasnjenega telesnega razvoja in motorike. Predšolsko obdobje  je 

ključno, saj mu predstavlja odskočno desko za nadaljnji razvoj in 

življenje. Če je otrokova potreba po gibanju nezadovoljena, lahko 

privede do neprimernega vedenja, nemirnosti in celo agresivnosti. Če 

pa je potreba po gibanju zadovoljena, je otrok zdrav in bolj 

samozavesten (Rokavec, 2017). Gibanje je v otrokovem življenju 

ključno, saj tako izraža in pridobiva svoje doživljanje, spoznanja, 

čustva in razvija mišljenje. Kar otrok izraža z gibanjem, se to izraža 

tudi v njegovem telesu in zunanjih izrazih. Gibanje prispeva k 

boljšemu razpoloženju in usvajanju nove učne snovi (Kirn, 2019). 

 

Prekomerno sedenje 

Zaradi razvoja pametne tehnologije in računalništva vedno več časa 

preživimo v sedečem položaju. Otroci preživijo dopoldneve v šoli, 

kjer večino časa sedijo, po šoli pa posegajo po sedečih dejavnostih. 

Vse več držav je prišlo do ugotovitev, da večina otrok in mladostnikov 

v sedečem položaju preživi najmanj 60 % budnega časa. Raziskava, ki 

je bila opravljena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, je 

pokazala, da vsak peti mladostnik več kot štiri ure preživi v sedečem 

položaju. S starostjo pa čas še narašča. Predvsem čas, ki ga preživijo 

pred zasloni (Zaplotnik, 2021). 
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Vpliv sedenja na učno uspešnost 

Sedenje negativno vpliva na učno uspešnost in ustvarjalnost, ne le na 

zdravje. Raziskave kažejo, da sta ustvarjalnost in inteligenca otrok 

omejeni v sedečem izobraževanju otrok. Številne raziskave kažejo, da 

so možgani veliko aktivnejši med gibanjem kot med sedenjem. 

Sedenje ima negativen vpliv na učenje, ker del možganov, ki obdeluje 

gibanje, obdeluje tudi učenje. Gibanje, kot na primer hoja, 

raztegovanje, stanje pomaga, da se možgani lažje osredotočijo. 

Raziskave kažejo, da sedenje na stolu zmanjšuje osredotočenost  in 

povečuje utrujenost. Naša telesa niso narejena za sedenje, ampak za 

gibanje (Zaplotnik, 2021). 

 

 
 

Slika 1: Krog sedenja otrok 

Vir: Brigita Zupančič Tisovec, b. l. 

Gibanje in socialna spretnost 

Tisti otroci, ki so v otroštvu bolj gibalno aktivni, imajo bolj razvite 

socialne spretnosti. Strokovnjaki so prišli do ugotovitev, da gibalne 

dejavnosti pozitivno vplivajo na otrokovo počutje in duševno zdravje, 

saj gibanje spodbuja razvoj socialnih spretnosti, s katerimi otrok 

izboljšuje samopodobo in se sooča s težavami. Pri otrocih, ki se 

premalo gibljejo, se v prostem času odločajo za igranje računalniških 

iger, gledanje televizije, branje je opaziti več žalosti in 

nemotiviranosti, sramežljivosti, introvertiranosti, jeze in negativizma 

pri sodelovanju z vrstniki (Badžim, 2017). 

 

Gibanje in šola 

Šola otroke spodbuja k zdravemu življenju na več načinov. Redni in 

razširjen program športa ponuja udejstvovanje otrok v šolskih 

dejavnostih v okviru šole in v prostem času. Šola je za spodbujanje 

otrokovega gibanja zelo pomembna, saj lahko vsem otrokom ponudi 

različne športne dejavnosti in jih pri tem spodbuja (Kirn, 2019). V 

učnem načrtu za predmet šport (2011) ugotovimo, da je v njem 

poudarek na celostnem razvoju otroka, pri katerem ima veliko vlogo 

gibanje. V njem najdemo tudi priporočila za gibanje izven ur športa, 

na primer med odmori, v podaljšanjem bivanju, med poukom in s 

tem usmerjamo otroke k zdravemu načinu življenja.  
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Poučevanje z gibanjem 

Razlikovati moramo med pojmoma športna aktivnost in gibalna 

aktivnost. Gibalna aktivnost je kakršnokoli gibanje, zato ga lahko 

uporabljamo za gibanje med poukom kot metodo učenja nove učne 

snovi, ponavljanje, utrjevanje ali kot motivacijo. Gibalno aktivnost je 

potrebno spodbujati povsod in vedno, ker je osnova za temeljna 

gibalna znanja,  preprečuje bolezni srca, pojav debelosti in vzdržuje 

primerno telesno težo. Športna aktivnost pa je sestavljena in 

strukturirana gibalna aktivnost, ki je nadzorovana in vodi k doseganju 

športnih rezultatov. 

 

Naloga učitelja je, da vnaša v svoje poučevanje veliko gibanja. 

Zastaviti jim mora primerne gibalne naloge in preizkušnje iz 

resničnega življenjskega okolja, ki jih bodo čustveno, miselno in 

gibalno aktivirale. Takšno učenje omogoča trajnejše znanje. Gibanje 

je pomembno orodje za učenje, saj otroci ne zmorejo daljše 

koncentracije in sedenja. Strokovnjaki poudarjajo, da je potreben 

celosten metodično-didaktični pristop, ki poleg vida, tipa in govora, 

vključuje tudi gibalne aktivnosti (Šket, 2018). 

 

Učiteljeva vloga pri spodbujanju gibanja otrok 

Učitelj mora svoje otroke dobro poznati, z njimi vzpostaviti dober 

odnos in njegovo delo mora temeljiti na uporabi ustreznih pristopov  

poučevanja. Učitelj mora imeti kakovostno znanje o vsebinah 

poučevanja in metodah za delo z učenci. Učitelj lahko pomaga 

okrepiti otrokove pozitivne lastnosti in jim pomaga pri premagovanju 

težav. Pri tem so pomembne lastnosti učitelja, ki lahko s svojimi 

pristopi in motivacijo navduši otroke za gibalne dejavnosti. Učitelj 

mora pri otrocih spodbujati spontanost in zadovoljstvo, usmerjati k 

konstruktivnem vedenju, razvijati ustvarjalnost, opazovati otroke in 

se jim prilagoditi ter pri svojem delu upoštevati njihove odzive (Kirn, 

2019). 

 

Primeri dobre prakse 

V letošnjem letu imam v kombinaciji 3. in 4. razreda dvajset učencev. 

V razredu prevladujejo fantje in je precej vzgojno zahteven razred. 

Koncentracija pri učencih je zelo kratkotrajna, so nemirni in težko 

celo uro sledijo učnemu procesu v sedečem položaju. Potrebujejo 

ogromno gibanja, sprostitve in aktivnega vključevanja, saj se na ta 

način lažje zberejo, poveča se njihova pozornost, storilnost in 

kvaliteta pomnjenja. Zato poskušam z različnimi gibalnimi nalogami 

zapolniti cel dan, saj že nekaj minut gibanja pri odprtem oknu dela 

čudeže.  

 

Kadar so učenci nemirni, ne morejo sedeti pri miru, si ne glede na čas 

vzamemo gibalno minuto. Odpremo vsa okna, vstanemo, naredimo 

nekaj globokih vdihov in se najprej dobro raztegnemo z razteznimi 

vajami, nato pa naredimo nekaj vaj za celotno telo. Za ta namen 

imamo pripravljeno tudi škatlo z nalogami, v kateri so sličice s 

posamezno gibalno nalogo in koliko ponovitev moramo narediti. Da 
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je bolj zanimivo, sličice izžrebajo otroci, ki jih nato pred tablo 

demonstrirajo in glasno štejejo ponovitve. Velikokrat učenci sami 

prosijo, če si lahko vzamemo minutko »škatle«, ker se po tem bolje 

počutijo, se lažje zberejo in nadaljujejo z delom. 

 

Ker so v letošnjem letu otroci omejeni na učilnico in na mehurčke, se 

med seboj ne smejo mešati, smo si povečali prostor tako, da smo 

izkoristili še garderobo in tako dobili še kako potreben prostor. Ker 

morajo biti zaradi koronskih ukrepov v učilnici mize čimbolj narazen, 

učencev pa je veliko, je prostora za igro in gibanje malo. Zato 

koristimo svojo garderobo, ki je zraven učilnice, da dobimo dodaten 

prostor za gibanje. Med glavnim odmorom ali v varstvu vozačev se 

lahko učenci iz učilnice preselijo v garderobo, kjer sem jim pripravila 

talne označbe različnih iger (ristanc, roka–noga).  

 

V razredu imamo tudi kinestetično mizo, ki se jo učenci zelo radi 

poslužujejo. Miza je zasnovana tako, da učenci za njo stojijo, z nogo 

pa nihajo na nekakšni gugalnici. Tako so na mestu in hkrati v gibanju. 

Med uro se učenci na njej menjajo, včasih pa jih jaz usmerim k njej, 

če je učenec nemiren. Odličen pripomoček je tudi terapevtska 

blazina za sedenje. Otroci jo radi uporabljajo, primerna pa je za tiste, 

ki nepravilno sedijo, se gugajo na stolu ali na stolu celo klečijo. Ker 

tako sedijo nezavedno, jim blazina pomaga, da sedijo pravilno. So pa 

tudi učenci, ki na njej nočejo sedeti. 

 

Sprostitvene vaje 

Kadar učenci potrebujejo sprostitev, se poslužujem vaj iz Brain Gyma, 

za kar smo imeli na naši šoli izobraževanje. Te vaje imajo učenci zelo 

radi, ker jim predstavljajo tudi izziv, ki ga z večkratnimi ponovitvami 

lažje opravijo. Vaje se sicer zdijo precej enostavne, vendar nekaterim 

otrokom povzročajo kar nekaj težav. Pri teh vajah gre za spodbujanje 

obeh polovic možganov, ki jih aktiviramo z različnimi vajami. V 

garderobi imamo plakat z različnimi vajami, ki jih učenci izvajajo 

samostojno po želji, med odmorom ali pa jih izvajajo vodeno. Pred 

vsako vadbo obvezno spijemo kozarec vode ali druge tekočine, 

naredimo nekaj globokih vdihov in izdihov, nato pa sledijo vaje. Pri 

teh nalogah se morajo otroci umiriti in skoncentrirati, če jih želijo 

pravilno izvajati. Na voljo imajo tudi lesen pripomoček, ki predstavlja 

znak za neskončnost ali ležečo osmico. Otroci stopijo nanj in s 

pomočjo nagibanja vodijo kovinsko žogico po osmici. 

 

Učencem najljubša sprostitvena vaja je vodena vizualizacija. Vendar 

so imeli na začetku pri tej metodi nekateri velike težave z zaprtimi 

očmi. Potrebovali smo kar nekaj časa, da so se otroci lahko tako 

umirili, da so zaprli oči, pozabili na zunanje dražljaje in se prepustili 

mojemu glasu, ki jim je pripovedoval zgodbo, v katero so se morali 

vživeti. Še vedno pa je v razredu kar nekaj učencev, ki te naloge niso 

sposobni opraviti. V njih je toliko nemira, da se težko zberejo in jih že 

najmanjši šum zmoti, da bi se lahko v zgodbo vživeli. Vendar se z 

večkratno ponovitvijo ta čas zbranosti podaljšuje. Najraje imajo, da 
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jih v mislih vodim na morje, pri tem pa hkrati za podlago poslušajo še 

šumenje in valovanje morja. Učencem predvajam tiho nežno glasbo, 

da se počasi umirijo, mislijo na dihanje in poskušajo imeti zaprte oči. 

Z mirnih počasnim glasom jim pripovedujem. 

 

Primer vodene vizualizacije: Zapri oči in se udobno namesti. Globoko 

vdihni skozi nos, počasi in nežno izdihni skozi usta. Še enkrat globoko 

vdihni in počasi izdihni. Vdihni skozi nos in izdihni skozi usta. Odlično, 

zelo dobro ti gre. Zamisli si, da so tvoje roke in noge zelo mehke, 

sproščene in lahke. Tvoje telo postaja mehko, sproščeno, srečno in 

varno. Zamisli si, da sediš na peščeni plaži, gledaš morske valove, ki 

nežno šumijo. Nežen, topel veter ti boža telo, topli žarki te grejejo, 

galebi krožijo nad tabo ti pa sproščeno sediš in opazuješ jadrnico, ki 

izginja v daljavi. Globoko vdihni skozi nos, začuti vonj morja in potopi 

svoje noge v morske valove … 

 

Po taki sprostitveni vaji so otroci umirjeni, posamezni učenci pa 

skoraj zaspani, odvisno, koliko časa si za to vzamemo. 

 

Odlična motivacijska naloga je tudi ura brez stola, stol potisnemo k 

mizi in ga to uro ne uporabljamo. Največkrat je to pri uri glasbe ali 

likovne umetnosti, ko so tudi učne vsebine primerne za takšno obliko 

dela. Če so učenci zaposleni, jim to ne dela težav, ko pa morajo le 

stati in poslušati, pa velikokrat ne vedo, kako bi samo stali. Po 

končani uri se večina z globokim vdihom usede na stol in za nekaj 

časa obsedi, ne glede na to, da je odmor. 

 

Učenje z gibanjem 

Največkrat uporabim gibalne naloge pri ponavljanju in utrjevanju. 

Matematika in računske operacije so za takšno obliko dela odlične. 

Ker imam kombinacijo 3. in 4. razreda, pri teh nalogah sodelujejo, saj 

bi se drugače med seboj motili. Tretješolci utrjujejo snov, četrtošolci 

pa ponavljajo in hkrati lahko prevzamejo vlogo učitelja, ko razlagajo 

ali usmerjajo tretješolce.  

 

Vsak tretješolec dobi približno 5 listkov z različnimi računi, četrtošolci 

pa imajo listke z rezultati. Tretješolec mora najprej izračunati svoj 

račun, nato pa še poiskati četrtošolca, ki ima ta rezultat. Ko ga najde, 

morata skupaj preveriti, če je račun pravilen. Ko se znebijo vseh 

listkov, se usedejo in račune prepišejo v zvezek. Lahko pa vsak učenec 

dobi na listku račun, v učilnici pa se skriva listek z rezultatom. Račun 

mora najprej izračunati, nato pa v učilnici še poiskati rezultat. Ko 

najde par, dobi nov račun in ponovno išče rezultat. Lahko naredimo 

tudi kot tekmovanje, kdo poišče največ parov. Ta naloga je odlična za 

uvodno motivacijo, ko hkrati ponovijo in utrdijo računanje in se še 

razgibajo. 

 

Gibalna naloga, s katero utrjujejo številske predstave in zaporedja, jo 

izvajajo tako tretješolci kot četrtošolci hkrati, zahteva pa tudi  
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medsebojno sodelovanje. Vsak učenec dobi na A4 listu zapisano 

število od 1 do 100. Nato pa se morajo postaviti v vrsto od največjega 

do najmanjšega števila ali obratno, odvisno, kakšno je bilo navodilo. 

Nalogo pa morajo izvesti brez besed. V rokah držim zelen in rdeč list. 

Dokler ni naloga pravilno rešena, kažem rdeč list, ko je naloga 

pravilno končana, pa dvignem zelen list.  

 

Pri slovenščini pa najpogosteje uporabljamo igro Dan in noč. 

Uporabna je za utrjevanje velikih začetnic in  besed nagajivk. Učenci 

se postavijo pred mize, jaz pa govorim različne besede. Če se zapiše 

z veliko začetnico, učenec stoji, če se napiše z malo, počepne. Pri 

besedah nagajivkah pa jim na tablo projiciram različne besede 

nagajivke. Če je beseda pravilno zapisana, stojijo, če je napisana 

narobe, počepnejo. Nalogo nadgradimo, da mora učenec vsakič, ko 

se zmoti, besedo zapisati v zvezek ali glasno tvoriti poved. 

 

Pri spoznavanju okolja, družbi ali naravoslovju in tehniki pa utrjujejo 

snov s pomočjo trditev DRŽI in NE DRŽI. V učilnici razmaknemo mize, 

da imajo dovolj prostora, in se v vrsti postavijo pred tablo. Vsak 

učenec ima v roki rdeč in zelen krog, ki ga drži v višini trebuha. Če 

trditev, ki jo povem drži, pokaže zeleno stran, če pa ne drži, pokaže 

rdečo stran. Če je odgovoril pravilno, lahko stopi korak naprej, v 

primeru napačnega odgovora pa ostane na mestu. Zmaga tisti, ki prvi 

pride na drugo stran učilnice. 

 

Odgovore na vprašanja pa lahko nalepimo tudi pod stole. Vsak 

učenec dobi vprašanje, odgovore napisane na listke pa predhodno 

nalepim pod stole. Učenci preberejo svoje vprašanje, v učilnici 

poiščejo stol, na katerem je napisan odgovor, in se nanj usedejo. 

Aktivnost ni končana, dokler vsi ne sedijo. Zanimivo je otroke 

opazovati, ko je stol z njihovim odgovorom zaseden, učenca pa se ne 

moreta dogovoriti, čigav odgovor se skriva pod stolom. Na koncu 

mora vsak učenec prebrati vprašanje in odgovor. Če je odgovor 

napačen, se igra nadaljuje, dokler vsak ne sedi na pravem odgovoru. 

 

ZAKLJUČEK 

Različne oblike gibanja in sproščanja res lahko vključimo v vse 

segmente učnega procesa. Učiteljeva vloga je ključna pri organizaciji 

in vključevanju različnih oblik in metod dela, s katerimi skuša 

otrokom približati, utrditi in poglobiti učno snov, jih motivirati za 

nadaljnje delo ali pa izboljšati koordinacijo, telesno držo in splošno 

počutje. Z vključevanjem gibalnih nalog učence posredno navajamo 

na zavedanje in poslušanje lastnega telesa, da začutijo, kdaj so 

nemirni, jim pade koncentracija in da si lahko z nekaj gibalnimi vajami 

izboljšajo pozornost in kvaliteto pomnjenja. Učenci niso zmožni pri 

tej starosti dolgo sedeti in zbrano poslušati zato je gibalna aktivnost 

v tem starostnem obdobju pomembno orodje. Predstavila sem le 

nekaj najpogostejših oblik in metod, ki se jih pogosto poslužujem pri 

svojem delu, jih imajo otroci radi in so najbolj učinkovite pri letošnji 
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generaciji otrok. Za učitelje je pomembno, da otrokom naredimo pot 

učenja zanimivo, njim prilagojeno in prijetno. 
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MANJA ŠUMER,  mag. prof. zgodnjega učenja in poučevanja 

manja.sumer@gmail.com 

 

Povzetek: Raziskovalni problem smo si zastavili, da pri vsakem otroku 

razvijemo občutek za ritem, z njegovo aktivno vlogo, skozi vsa 

področja dejavnosti, ki imajo poudarek v bitju srca. Vse dejavnosti so 

se prepletale in dopolnjevale. Ker je narava tisti segment, ki nas 

spremlja vse življenje, prav bitje srca je glavna »sestavina« našega 

življenja. Zato je pomembno, da se otroci tega zavedajo, prav s tem 

namenom smo ga dali v ospredje našega dela. Prav tako je gibanje 

otrokova primarna potreba in je bila bistvo naših dejavnosti. Vključila 

sem niz gibalnega spoznavanja svojega telesa in razvijanja gibalnih 

izkušenj v aktivnih igrah. Gibalni razvoj  je v zgodnjem učenju otroka 

izrednega pomena. Dejavnosti so izvajali otroci stari tri leta. V tem 

obdobju so raziskovalci svojega telesa, gibalnih zmožnosti, na katere 

vpliva zorenje, a vsekakor ne smemo pozabiti na pomemben 

dejavnik: okolje – ustrezne razmere, spodbude. Ves čas smo otroke 

učili samostojnosti, kritičnosti, kreativnosti, medsebojnega 

sodelovanja in dogovarjanja, strpnosti in prijateljstva. Pridobili so 

nova znanja, sposobnosti, ki pa so osnova za razvoj in oblikovanje 

otrokove osebnosti.  

  

Ključne besede: bitje srca, ritem, integracijske povezave 

 

Abstract: We set ourselves the research problem to develop a sense 

of rhythm in every child, with its active role, through all areas of 

activity that have an emphasis on the heartbeat. All activities were 

intertwined and complemented. Because nature is the segment that 

accompanies us all our lives, the very being of the heartbeat is the 

main "component" of our lives. That is why it is important for 

children to be aware of this, and it is for this purpose that we have 

put it at the forefront of our work. Also, movement is a child’s 

primary need and has been at the main purpose of our activities. I 

included a set of motor skills to get to know my body and develop 

movement experiences in active games. Motor development is 

extremely important in a child's early learning. The activities were 

carried out by three-year-old children. During this period, they are 

researchers of their body, the motor abilities of which are affected 

by maturation, but we must not forget an important factor: the 

environment - the right conditions, incentives. All the time we taught 

the children independence, critical thinking, creativity, cooperation 

and agreement, tolerance and friendship. They acquired new 

knowledge and skills, which are the basis for the development and 

shaping of a child's personality. 

 

Key words: heartbeat, rhythm, integration connections 
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UVOD 

Življenje brez ritma ni življenje. S samim načinom življenja, ki ga 

imamo, se naše življenje spreminja in včasih nima pravega ritma. Zato 

je pomembno, da se zavemo in znamo ustavit in poiskat pravi ritem 

življenja. Na vsakem koraku nas spremlja že le naš ritem srca, dihanja. 

Včasih je ritem hitrejši včasih počasnejši; včasih rdeče-moder; včasih 

glasen-tih … Ritem, kot potek dejavnosti, pa daje otroku občutek 

varnosti, saj ve, kaj sledi. Prav tako ritem tedna, kako si sledijo dnevi 

v tednu, meseci v letu, vse to si sledi v točno določenem ritmu. Vsak 

trenutek nas obdaja z ritmom. Otrok je ves čas v ritmičnem gibanju. 

Zato je izjemnega pomena, da se zavemo, kako pomembna je beseda 

ritem-bitje v našem življenju, vsakdanu. Ritem otroke sprosti, da se 

popolnoma predajo užitku in se izražajo skozi različne dejavnosti.  

Sachs (1997) je zapisal: »Človek nosi ritem že v krvi; toda prav človek 

je prva žival, ki ritem obvladuje.« 

 

Ritem 

V SSKJ (2021) je ritem opredeljen kot »enakomerno, urejeno 

pojavljanje značilnih elementov v delovanju, poteku česa.« Ritem se 

pojavlja pri človeku (ritem srca, dihanje, hoja, ples različni skoki); v 

naravi, cikel dneva (dan-noč), tednov, mesecev. Dejanja, določeni 

dogodki si sledijo v ponavljajočem se ritmu. Prav tako se enakomeren 

ritem lahko pojavi v ritmu oblik, ritem v glasbi (počasneje, hitreje; 

dolgi), ritem v verzih (ritem pesmi). 

 

Ritem v glasbi in plesu 

»Ritem iz zvoka naredi glasbo, iz navadnega besedila pesem, iz 

navadnega giba pa plesni gib.« (Rački, 2004) Glasba in ples sta 

povezana in ju združuje prostor in čas. Skozi ritem, melodijo in 

harmonijo se v glasbi izražajo čustva. Prav tako ob plesu se vzbujajo 

čustvena stanja, občutenja, kjer se glasba in ples razlikujeta po 

izraznem sredstvu (Dobnik Koban, 2005). Pomembno je, da pri 

razvoju in povezanosti plesa in glasbe ponudimo tudi gibanje le v 

tišini. Ko otrok raziskuje, ustvarja svoje gibanje mora začutiti obe 

možnosti tako glasbo kot tišino (Kovač Valdés, 2011). Otrok je gibalno 

z glasbo povezan preko glasbenega ustvarjanja ob glasbi, ritmičnem 

izrekanju, glasbeno-didaktičnih igrah (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Otrok v povezavi glasbe in gibanja izraža vsebino glasbe, doživetje 

glasbenih vsebin lahko tudi zvočne značilnosti. Vsako otrok se giblje 

in odziva na glasbo individualno, kar je potrebno upoštevati. Otroku 

je potrebno pustiti svobodno izražanje glasbeno-gibalne 

interpretacije (Denac, idr., 2001). Ritem se izraža v glasbi, gibanju in 

govoru in jih povezuje kot osnovna človekovega izražanja (Kramer, 

Ilić, 2017).  

 

Ritem v glasbi 

»Ritem je zaporedno ponavljanje dveh ali več kontrastnih zvočnih 

elementov.« (Pavel Mihelčič, povz. po Zadnik, 2019). Ritem je grška 

beseda, ki pomeni, da nekaj teče, je neprekinjen tok. Ritem v glasbi 

omogoča, da glasba ni dolgočasna (Mihelač, Mihevc in Stanič, 2015). 
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Zadnik (2019) opredeli glasbeni ritem na: ritmično strukturo (tonsko 

trajanje), taktovski način in tempo. Otroci najpogosteje ritem 

občutijo, ko ritmično izrekajo besedilo ali pesmi, kateremu sledi 

gibalno-plesno izražajo s svojim telesom. Muhovič (2015) izpostavi, 

da ritem v glasbi temelji na trajanju in poudarkih tonov. Glasbeni 

ritem se izkazuje kot menjavanje različnih dolgih zvočnih trajanj in 

menjavanje različnih poudarjenih in nepoudarjenih zaporednih dob.  

 

Ritem v plesu 

Zagorc idr. (2013) navajajo, kako je pomemben ples, da z njim 

podpiramo in sproščamo pozitivne čustvene vrednote, z njim 

omogočamo ustvarjalnost, bogati otrokov notranji svet doživljanja 

ter svobodno izražanje samega sebe. Ritem v plesu so ponavljajoči se 

gibi, ki se razdelijo na neenakomerne in enakomerne ritme. »Ples je 

umetnost srca, ki je velikokrat ne moremo dojeti razumsko in je v 

času, v katerem živimo, še kako dobrodošla« (prav tam).  

 

Ritem v matematiki 

»Gradnik vzorca je tisti del vzorca, ki se ponavlja. Sestavljen je iz 

najmanj dveh elementov.« (Lipovec in Antolin, 2013; povz. po 

Gorišek, 2017). Vzorce opredelita na ponavljajoče se vzorce, ki so 

sestavljeni iz gradnikov in naraščajoče vzorce, pri katerih je značilno, 

da naraščajo iz koraka v korak (prav tam). Prav tako se matematika 

pojavi v integraciji s plesom. Kljub vsem matematičnim pravilom, 

zakonitostim, ki jih določa, ima matematika ritem. Matematiko v 

plesu vključujemo skozi razvrščanje, izvajanje različnih pozicij (krog, 

diagonala, kvadrat), oblikovanje števil (Rupnik in Rupnik, 2014).  

 

Ritem v likovni umetnosti 

Likovni ritem je urejen način nizanja elementov v likovnem prostoru,  

kjer je razporeditev odvisna od oblike, smeri, naraščanja, upadanja 

elementov (Muhovič, 2015).  Likovni ritmi se delijo na multiplikacijo 

(a-a-a-a-a …) (Šuštaršič, 2004), slednji ritem je alternacija (a-b-a-b; a-

b-c-a-b-c; a-b-b-a-b-b-a …) (Rački, 2004), variacija (ponavljanje 

motiva, lastnost se menja), radiacija (ponavljanje motiva okoli 

središča) (Šuštaršič, 2004), gradacija (ritem pojenja ali narašča) in 

svobodni ritem (lasten občutek, ki je sestavljen iz večih ritmov) 

(Rački, 2004).  

 

Gibanje 

Gibanje je otrokova primarna potreba. Skozi igro se predšolski otroci 

lahko srečajo z različnimi dejavnostmi, preko katerih si razvijajo 

gibalne sposobnosti. Pri načrtovanju za napredek je potrebno 

upoštevati individualne razvojne značilnosti, sposobnosti, interese in 

potrebe. Otrok potrebuje izzive, zato je potrebno biti pozoren, da je 

načrtovanje načina izvedbe dejavnosti pester, saj bo preko tega 

doživljal uspehe in zadovoljstva. Gibalna dejavnost omogoča otroku, 

da si razvija motorične in intelektualne sposobnosti, se socializira, 

čustveno dozoreva do sebe in okolja (Pišot, Jelovčan, 2006; povz. po 

Fluher, 2010). 
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Primeri dobre prakse 

Predšolski otroci so srkajoče gobice, ki z velikim zanimanjem 

sprejmejo vsako dejavnosti, ki jim jo pripravimo. Ker imajo triletniki 

veliko potrebo po gibanju, smo si zadali temo, kjer bodo ozavestili 

svoje telo in večino dejavnosti preko gibanja. Vodila nas je tema: 

»Razvijanje občutka za ritem, na različnih področjih dejavnosti«. 

 

 V same dejavnosti smo skušali vplesti in spodbujati vsa področja 

dejavnosti. Izhajali smo na začetku iz področja naravoslovja, ki nas je 

od konkretnega srca vodilo vse do domišljijskega srca. Pri otrocih 

smo skušali razviti to zavedanje občutka ritma, ki ga nosimo v sebi, 

vse življenje – ritem srca. Preden smo prišli do bitja srca, smo spoznali 

svoje telo, saj je izjemno pomembno, da so dejavnosti zasnovane od 

konkretnega k abstraktnemu.  Prav tako smo z integracijo skušali 

otrokom približati, kje vse se pojavi ritem. Sledile so dejavnosti na 

področju: glasbene umetnosti, likovne umetnosti, gibanja, 

matematike, jezika  in plesa. Končni cilj je bil, da otrok: zazna ritem, 

dobi lasten občutek zanj. Vsaka dejavnost je skušala v otroku vzbuditi 

občutek ritma srca. Dejavnosti so se med seboj prepletale in 

določene dejavnosti so se ponovile večkrat (petje pesmi, 

deklamacije, plesi, gibalne igre), določena dejavnost se je trajala več 

dni. Dejavnosti so zapisane po področjih dejavnosti. 

 

 

 

Narava in tehnika 

Ob ogledalu smo si ogledovali svoje telo, dele telesa, tudi med seboj 

smo primerjali roke, noge, nos in se o tem pogovarjali. Dele telesa 

smo poimenovali, opisovali, kakšni so, zakaj jih potrebujemo. Se ob 

tem razgibavali in vpletali deklamacije. V igralnico sem prinesla 

človeško telo, model (realna velikost) človeškega telesa (okostje in 

človeški organi). Otroci so si še posebej ogledali simulacijo srca iz 

keramike. Vsi so se ga dotikali, ga opazovali od blizu. Pogovorili smo 

se, zakaj potrebujemo srce, kakšne so njegove funkcije. Na veliki 

papir smo obrisali enega otroka. Na njegovo narisano telo smo 

položili srce, kamor so menili, da je prav. Ko smo položili, smo ob 

velikem plakatu (človeško telo z organi) preverili, ali je tudi naše srce 

na pravem mestu. Otroci so ob tem imeli več različnih knjig o delih 

telesa. Skozi ves projekt so bile jim na razpolago, kjer smo si kaj več 

lahko pogledali, prebrali.  

 

Otroci so izdelali poskus – bitja srca (krčenje, raztezanje) s pomočjo 

plastenke in balona. V plastenko, ki je predstavljalo naše telo, smo 

vstavili balon, ga nataknili na ustnik plastenke, ki je predstavljalo  

naše srce. Ob tem smo lažje dojeli, kako srce deluje, v našem telesu. 

Saj se je ob vpihu v balon, balon raztegnil, ob izpihu iztisnil in balon 

se je skrčil. Kar je nekako prikazalo krčenje-raztezanje srca. Ogledali 

smo si delovanje simulacije srca na videoposnetku (v mirovanju in 

gibanju). Ob predhodnih pogovorih človeških organih ter ogledih slik 

so v parih obrisovali svoje telo. Nanje polagali slike organov (srce, 
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jetra, možgani, pljuča, črevo) in sami narisali dele telesa (oči, usta, 

nos, ušesa, nohti, popek, lase, koleno). S področja dejavnosti tehnika 

smo izdelali bobne. Spoznali smo poklic mizarja, ki nam je naredil 

obode za boben iz lesa. Povedal, prikazal nam je postopek izdelave. 

Izdelali smo si lastne bobne iz lesenega oboda (v naprej pripravljeni s 

pomočjo mizarja) ter usnjenim opnom. Otroci so spoznavali 

postopek izdelave bobna. Izdelovali smo po delovnih postajah, da 

smo upodobili ritem, kako si sledi izdelava. Lesene dele so zbrusili z 

brusnim papirjem. Usvajali so šivanje z veliko šivanko in debelejšo 

vrvico. V usnje in leseni obod sem predhodno pripravila luknje. Na 

obod so prišili usnjeno opno. Palčke za igranje na boben, so ravno 

tako pobrusili, na naslednji postaji so kroglice zalepili na vrh palčke. 

Pri izdelavi so potrebovali kar nekaj pomoči, saj je bilo usnje treba 

zelo močno prišiti, saj ne dovolj močno prišito usnje ni oddajalo 

kvalitetnega zvoka ob udarcu. 

 

Družba 

Obiskal nas je zdravnik, oblečen je bil v zdravniško obleko, s seboj je 

imel medicinski kovček. Spoznali smo pripomočke, za kaj jih 

potrebuje zdravnik, jih poimenovali ter pobližje videli, se dotaknili. 

Opisal nam je, kaj počne v službi, kako poteka njegov dan, kakšen je 

bonton obnašanja pri zdravniku in čakalnici. Igrali smo se igro vlog 

(zdravniki-pacienti), igralnico smo preuredili v zdravstveni dom 

(ordinacije s čakalnicami). Kasneje smo se odpravili v telovadnico, 

kjer smo se igrali različne gibalne igre. Otroci so s stetoskopom lahko 

poslušali bitje srca. Bitje srca so poslušali v mirovanju in gibanju, da 

so lahko zaznali dva različna ritma hitro in počasi.  

 

Jezik 

Jezik je bil vključen ves čas projekta, skozi prebiranje knjig, 

poimenovanje novih besed, širjenje besednega zaklada, različnih 

prstnih iger, poslušanju pravljic. Poudarek smo dali na deklamacije: 

To sem jaz, Deset prstov, Jaz sem jaz (Z. Majhen), katere so se naučili 

in jih podkrepili z gibalnim izražanjem. Ob ritmu rok, palčk, bobnov 

so deklamacije ritmično izrekali. Izmislili smo si melodijo za 

deklamacije. 

 

Glasba 

Pri glasbi smo se igrali različne glasbene igre, ki so spodbujale 

občutek za ritem, ločevanje med dvema različnima ritmoma, 

reproducirali kratke ritmične motive in odmeve. Pri igri hitro-počasi, 

smo na tla narisali dve polovici srca (rdeča stran in modra stran). 

Otroci so imeli v rokah balon (rdeča stran-rdeč balon, modra stran-

moder balon), ki so ga sprva držali v roki in v predročenju potiskali 

balon v ritmu bitja srca, ki sem ga predvajala na predvajalniku 

(hitro/počasi). Kasneje smo določili, kdo je počasen ritem in kdo hiter 

ritem. Ko so zaslišali svojo glasbo, so se pričeli gibati po prostoru. 

Sprva so ritem prikazali s hojo, kasneje tekom. Sledilo je lastno 

izražanje z gibanjem, najprej v skupinah, nato vsi skupaj. Na dano 

glasbo so se sami gibalno odzvali. Gibanje smo vedno izvedli v 
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ponavljajočem se ritmu počasi, hitro; počasi,hitro ali hitro, počasi; 

hitro, počasi … Gibalna igra: teci hitro in počasi, so otroci tekli v krogu 

v smeri urinega kazalca ter ob udarcu na membrano bobna, 

spremenili smer gibanja. Ko sem po membrani bobna udarjala hitro 

(osminke) – so  tekli, ko sem izvajala počasen ritem (polovinke) – so 

hodili v krogu. Igra začarano vreme, so bili otroci začarani v dežne 

kapljice, ko so zaslišali igranje  četrtink na boben. Ob osminkah, so 

bili začarani v nevihto. To so prikazali z lastnim gibalnim izražanjem. 

Ritem se je izmenjeval: četrtinke, osminke, četrtinke, osminke … Igra 

zajčki v šoli so bili otroci razdeljeni na velike in male zajčke. Pri igri je 

bila prisotna zgodba, kjer so ob koncu zgodbe otroci-zajčki bili zelo 

lačni, zato so morali oditi domov. Ob tem so videli sliko velikega ali 

majhnega zajčka. Razdelili smo se v dve skupini (veliki in mali zajčki). 

Ko sem na flavto igrala ritem velikega zajčka (polovinke – c),  so iz 

šole odskakljali veliki zajčki. Ko sem na flavto zaigrala ritem malega 

zajčka (osminke – c1), so iz šole odskakljali mali zajčki proti domu. 

Imeli smo za dom veliko hišo iz kartona ter drevesi, za šolo tablo in 

stole. Nato so zajčki zaspali doma in zjutraj, ko so se prebudili znova 

vrnili v šolo. In znova v šolo odskakljali po ritmu. Večkrat smo skozi 

projekt uporabili ritmična tolkala: boben, tamburin, triangel, 

kraguljčki, ropotulje. Igrali smo se igre z glasbili, po lastnem izražanju. 

Igrali smo glasno-tiho na glasbila, kasneje počasi-hitro. Sledila je igra 

zvočne slike (glasno-tiho, počasi-hitro). Otroci so ob tem želeli biti 

tudi vodje in uživali ob igranju. Na boben (s paličicami ali brez), ki smo 

si ga izdelali, smo udarjali različne ritmične motive. Vse skozi smo 

prikazovali ritem srca, kako nam bije. Poslušali smo pesem Dežek 

pada (Denac, 2011), jo ob glasbeni spremljavi peli. Na boben tudi 

spremljali pesem.  

 

Likovna umetnost 

Ogledali so si simulacijo srca (keramično srce), sledilo je slikanje. 

Samostojno so naslikati srce. Najprej so s spreji uporabili 

komplementarni barvi (rdeča in zelena barva) ali le eno izmed njiju 

ter pošpricali barvo po papirju. Nato so po opazovanju s črnilom 

naslikali srce.  

 

 
Slika 1: Srce 

Vir: Lasten  

 

Z otroki smo prisluhnili bitju srca, tudi v različno hitrih tempih (počasi, 

hitro). Najprej smo gibalno ponazorili. Ob poslušanju bitja srca preko 
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avdiovizualnih pripomočkov, so z gobico namočeno v tempera barvo 

na papir odtiskovali zaznan ritem. Naslednja dejavnost je sledila 

temu, da smo skušali odtiskovati z nogami. Na noge sem jim nataknila 

vrečke s krogci, vrečke sem jim namazala z barvo. Ob poslušanju 

glasbe so na hrapav papir (nedrseč) izvajali gibanje, ki se je izražalo 

preko njihovih stopal na papirju.  

 

                                                                                                   
Slika 2: Odtiskovanje z gobico             Slika 3: Odtiskovanje z nogami 

Vir:Lasten                                                   Vir:Lasten 

 

Plesna umetnost 

Pomembno je bilo, da otroci preko svojega telesa zaznajo ritem in 

izrazijo skozi plesni izraz. Skozi telo zaznajo spremembo ritma v 

telesu, osnovnih elementov v prostoru in se prepustijo prosti 

domišljiji. Otroke sem s pomočjo lutke začarala v deželo srčkov. 

Plesno koreografijo so najprej izražali sami ob instrumentalni glasbi 

(hitra-počasna) in vodenem govoru. Med gibanjem sem opazovala 

njihove gibalne slike, le-te zapisovala na velik plakat in največkrat 

ponovljene ob koncu obkrožila in iz tega sestavili končno 

koreografijo. Jaz sem jim pokazala njihove izbrane gibe, oni so sledili 

in ob koncu odplesali sami.   

 

Sledila je tudi plesna dejavnost, kjer so v rokah držali iz papirja izrezan 

srček. Igrala sem na tamburin (počasno gibanje in hitro gibanje) in 

ropotuljico (hitro gibanje-dotik srca). Ta dva instrumenta so morali 

upoštevati ob izvedi gibanja. Plesno ustvarjanje se je pričelo na tleh. 

Sprva se gibljejo v počasnem ritmu (počasi se prebujajo, pretegujejo 

dele telesa). Počasi so prešli v stoječi položaj in so po prostoru svoje 

telo premikali počasi. Sledilo je hitrejše gibanje po prostoru. Ko so 

zaslišali igranje na ropotuljico, so se s hitrim gibanjem premikali po 

prostoru in poiskali prijatelja ter se s srčkom trikrat dotaknili 

njegovega srca, izvedli trilček. Ko so to izvedli, so poiskali novega 

prijatelja. Ob menjavi instrumenta so izvajali različno gibanje. Ob 

govornem vodenju so se dotikali različnih delov teles, različnih 

nivojev gibanja ter se popolnoma prepustili domišljiji. Ob koncu so 

znova prešli v prvotni položaj na tla in se začarali nazaj v otroke. Ob 

koncu je nastala njihova lastna koreografija, ki so jo večkrat plesali na 

lastno željo.  
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Matematika 

Želeli smo doseči, da otroci preko vzorca zaznajo ritem srca. S 

pomočjo različnih materialov in vzorcev in gibanja so tudi sami 

poskušali nadaljevati vzorce. Otroci so poiskali trakove z vzorci in 

skušali z ustnim izražanjem zaznati ritem vzorca v matematiki, nato 

konkretno z materialom nadaljevati. Ugotovili so, da se nekaj 

ritmično ponavlja. Otrokom sem pripravila fotografije deček, deklica, 

deček, deklica v večkratni ponovitvi v vodoravni črti in v krivulji. 

Skušali smo postaviti živi vzorec deček-deklica, deček-deklica … 

Ritmično smo izvajali gibanje po vzorcu (tlesk – plosk, tlesk – plosk … 

/ sedimo in udarimo z  rokami po kolenih – in plosk; udarimo z  rokami 

po kolenih – in plosk …). Obe vaji smo večkratno ponovili, da je otrok 

zaznal ritem vzorca. Z duplo kockami, različnimi krogi, lesenimi 

palčkami  so v vzorcu nadaljevali ritem (ABAB), z različnimi barvami 

in velikostmi kock. Slednje je sledil težji vzorec ABC. V naravi so 

skušali z naravnim materialom ustvariti ritem (storž, list, storž, list …). 

Kar smo našli v naravi, smo uporabili. 

 

Gibanje 

Želja po čim boljši koordinaciji gibanja celega telesa je bila prisotna 

ves čas. V telovadnici smo preko gibanja izražali ritmično gibanje. Pri 

razgibavanju smo dve vaji skupaj vpletli v eno in ju  izmenično izvajali. 

Tako smo si razgibali vse dele telesa. Tekli smo hitro in počasi ob 

ritmu bobna, ali preko prikazovanja različnih slik, ki so prikazovale 

počasno gibanje (želva) in hitro gibanje (puma). V osrednjem delu 

smo se igrali različne igre. Igra velikani in pritlikavci- hodili so po 

prstih, hodili  v čepu, to so ritmično izmenjevali ob udarcu na boben. 

Igra konjički- tekli so z visokim dvigovanjem kolen in nizkim 

dvigovanjem kolen, ritmično izmenjevali ob udarcu na boben. Igra 

ritmična pot, kjer sem v  roki  imela dve mehki igrači (muca in zajec). 

Ko so videli, da sem dvignila muco, so se postavili na vse štiri in hodili 

počasi, ob menjavi igrač so prikazali gibanje zajca, sonožno, hitro 

skakanje. Igrači sta se v ritmu izmenjevala in proti koncu so že sami 

skušali ugotoviti, kaj si sledi. Pri igri gibanje po ritmu sem spremenila 

instrument, ta sprememba je pomenila spremembo gibanja.  

Menjava instrumentov si je sledila v ritmu: boben (polovinke-hodili 

po vseh štirih), flavta (četrtinke, sonožno  skakali) in naslednje dni 

kraguljčki (osminke, tekli po prostoru), palčke (četrtinke, skakali na 

mestu). Za umirjanje smo uporabili različne igre dveh ritmov. 

Izmenjavanje masaže z rutico in žogo; časopisnega papirja, kinetičnih 

žogic. Ponavljanje gibov prijatelja, ki sta se igrala igro zrcalo. En otrok 

je pokazal, drugi ponovil. Poslušali hitro in počasno instrumentalno 

glasbo, kjer so pretresali svoje telo in ga ozaveščali. Na prostem smo 

se igrali vaje v ritmu: tek, poskok, tek, poskok; hoja, tek na mestu, 

hoja, tek na mestu; nizek skiping, hoja, nizek skiping hoja … Po igrišču 

smo tekli po beli črti, ko smo prišli do rdečega kroga, ki je bil na tleh, 

naredili smo sonožni poskok v krog in iz njega, dalje smo tekli po beli 

črti, znova je sledil rdeč krog na tleh – ponovili poskok … Tako smo 

izvajali različne gibalne dejavnosti po črti in rdečem krogu (bočni 
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poskoki, počep; skoki po eni nogi, obrat; preskakovanje iz ene noge 

na drugo, tek na mestu …). 

 

ZAKLJUČEK 

Izhodišče mojega projekta je bil zasnovan po teoriji, ki se je uspešno 

prepletla s prakso in so jo otroci zelo dobro sprejeli in usvojili. Otroci 

so ritem srca usvojili in zaznali menjajoči se ritem, ki je v večini 

prirojen v človeku. Načrtovane vaje so pripomogle k boljšemu 

razumevanju samega ritma na večjih področjih dejavnosti. Da ni 

ritem le pri glasbi, da se lahko prepleta skozi cel dan. Skozi igre smo 

dosegli boljše razumevanje delovanje srca in sam pomen srca za 

življenje. Spoznali so ritmično odtiskovanje na papir, ki se lahko izvaja 

tudi z drugimi deli telesa, ne le z rokami-čopičem. Otroci so tako 

pridobili izkušnjo in občutek zaznave ritma preko taktilnega 

momenta odtiskovanje s stopali. Pri glasbi so tako preizkušali različne 

zvočne značilnosti glasbil, si razvijali ritmični posluh tako pri 

spremljanju pesmi kot pri izvajanju različnih kratkih motivov, 

odmevov. Vso glasbo so prepletli skozi gibanje, ples in se pričeli 

zavedati pomena osnovnih plesnih elementov za razvoj ritma in 

lastnega telesa v prostoru. Skozi ples so si razvijali domišljijo, jo 

podkrepili z različnimi nivoji gibanj. Gibanje je pripomoglo k boljšemu 

razvoju spretnosti in sposobnosti vsakega otroka. Gibalno so se 

odzivali in sodelovali, kar jim je dajalo občutek samozavesti. Tudi 

preko matematičnih vzorcev so upodabljali ritem in iskali različne 

rešitve problemov. Skozi vse dejavnosti so si otroci bogatili besedni 

zaklad in imeli ustvarjeno spodbudno govorno okolje. Otroci so prišli 

do spoznanja, kako pomemben je ritem, ritem srca, kako se 

izmenjuje, kako je pomemben in v koliko različnih dejavnostih je 

možno preplesti bitje srca. En sam bit, a kako zelo pomemben in 

prisoten v našem življenju. Mnogi avtorji med prebiranjem literature 

so naznanjali, kako se otrok že od rojstva srečuje z nenehnim 

ritmičnim gibanjem pestovanje, zamahovanje, zibanje in pa seveda 

že v samem materinem trebuhu. Med tretjim in šestim letom starosti 

pa pride čas, ko dajemo pri učenju poudarek na ritem, zaznavanje le-

tega ter ga prepletati v vse možne dejavnosti. Dostikrat ritem 

povežemo z gibanjem telesa: ploskanje, udarjanje ob predmet ali tla, 

igranje na instrumente, tleskanje … Že sama hoja človeka ima svoj 

ritem, eni bolj hitro, drugi počasneje, spet drugi šibkeje ali komaj 

zaznaven neenakomeren ritem. Strokovni delavci moramo znati 

prisluhniti otrokom in iz njih pridobiti čim več možnih načinov 

izvajanja, da bodo vsi dosegli najboljše rezultate za razvoj lastnega 

napredka.  Otroci so radovedni, motivirani in željni česa novega, zato 

je pomembno, da so deležni čim bolj raznolikih in integracijskih 

dejavnosti. Vsaka dejavnost, ki je uspešno načrtovana in so uslišani 

otroci, nas pripelje do želenih ciljev in tudi uspešnega doseganja 

ciljev vsakega posameznika. 
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Didaktične igre pri angleščini 
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Povzetek: Na svetu je najbolj razširjena angleščina. Z njo se v 

vsakdanjem življenju srečujemo vedno več, zato je angleščina kot tuj 

jezik vključena tudi v program izobraževanja učencev, ki so jim 

diagnosticirali lažjo motnjo v duševnem razvoju in ostale pridružene 

motnje. Zaradi posebnih potreb učencev in primanjkljajev, ki jih 

imajo, velikokrat v pouk vključujemo didaktične igre. Igra ima zelo 

pomembno vlogo pri pristni komunikaciji, ki je temelj za razumevanje 

jezika. Spodbuja zanimanje, poslušanje, sodelovanje, aktivnost, 

navdušenje, omogočajo sprostitev in pozitivno vzdušje, hkrati pa 

zmanjšujejo anksioznost. Igre lahko razdelimo glede namen igre, 

pripomočke, ki jih potrebujemo, in igre za izboljšanje jezikovne 

zmožnosti. Učitelj mora uresničevati učenčeve cilje in hkrati 

uresničiti tudi namen, zaradi katerega je določeno igro vključil v 

pouk. Lahko se uporablja pri različnih oblikah poučevanja: 

preverjanje, usvajanje, utrjevanje znanja ali za motivacijo. Zaradi 

specifike učencev (poučujem na programu osnovne šole s 

prilagojenim izvajanjem z nižjim izobrazbenim standardom) večino 

iger izdelamo sami. V članku so predstavljene konkretne igre, ki so se 

v učnih urah pokazale kot učinkovite.  

 

Ključne besede: igre, angleščina, poučevanje, cilji igre 

 

Abstract: English is the most widespread language across the world. 

In our daily lives we encounter it more and more. Therefore, the 

English language as a foreign language is included in the special 

education program of students with mild mental development 

disorders and also associated disorders. Because of their special 

needs, our classes include didactic games. Play has an important role 

in genuine communication, which is a foundation for language 

understanding. It encourages interest, listening, cooperation, 

activity, excitement, it contributes to a relaxed and positive 

atmosphere and at the same time reduces anxiety. Furthermore, it 

benefits the development of language skills and intelligence. A 

teacher has to reach the pupils goals and also the purpose of the 

specific game. Games can be used as different forms of teaching, for 

example as a way of learning, deepening and checking of knowledge 

and as a form of motivation. Due to the specifics of the students (I 

teach at a primary school where the education program standards 

are lowered) we mostly create the game accessories ourselves. We 

include the wishes and needs of the students and adapt them to the 

generation. This article introduces specific games that have proven 

effective during school lessons.  

 

Key words: games, English, teaching, game goals 
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UVOD 

Angleščina je najbolj razširjen jezik v svetu. Spletna stran Ethnologue 

(v Christiansen, 2015) je v raziskavi ugotovila, da je angleščina tretji 

najbolj razširjen jezik po številu ljudi, ki jim je angleščina materni jezik 

(za kitajščino in španščino). Če upoštevamo tudi osebe, ki angleščino 

govorijo kot drugi oziroma tuji jezik, pa preide na prvo mesto. 

Angleščina nadomešča jezike, ki so se tradicionalno poučevali v 

šolah. V Sloveniji imamo tako primer italijanščine in nemščine.  

Angleščina je prvi obvezni tuji jezik in ne italijanščina ali nemščina, ki 

bi bili glede na geografskega vidika bolj logični (Cummins in Davison, 

2007: xxiii; Mitchell, 2009, 85, v Skela in Sešek, 2012). 

 

Z angleščino kot tujim jezikom se učenci v domačem okolju srečujejo 

bistveno pogosteje kot z drugimi tujimi jeziki. Glede na količino 

izpostavljenosti v različnih družbenih okoljih prinaša učencem zelo 

različno predznanje (Čok idr., 1999). Z angleščino kot tujim jezikom 

se načrtno in nenačrtno srečamo že od predšolskega obdobja. Naprej 

preko zgodnjega poučevanja in različnih medijev. Znanje angleščine 

vpliva na uspešno delovanje na študijskem, socialnem in delovnem 

področju. Vedno bolj je pomembno orodje za iskanje in razumevanje 

informacij. 

 

Didaktična igra pri pouku 

Zavedati se moramo pomembnosti igre tudi pri pouku. Fromm (1980) 

trdi, da otrok, ki se v otroštvu ni »naigral« in ni zadostil svojim 

potrebam po igri, taka oseba nikoli ne bo mogla zrasti v pravega 

človeka. Fromm (1980, str. 25): »Destruktivnost je posledica 

neizživetega življenja.« Igra je temeljna za uspešno vzgojo. Omogoča 

intenzivne socialne stike in življenjske izkušnje.  To ima vpliv na razvoj 

otrokove osebnosti. Igra je tako upravičeno pomemben dejavnik 

vzgoje. 

 

Igra v prostem času se razlikuje od tiste pri pouku. Če želimo 

učinkovito igro, jo mora voditi dober in izobražen učitelj. Ta glede na 

situacijo težavnost igre po potrebi zmanjša ali poveča. Igre v razredu 

imajo svoj namen in cilj. Učitelj učenca v igri vodi in ga usmerja. To 

mora početi skrivoma, potiho, indirektno in otroku nevidno.  

 

Pri izbiranju iger imajo pomembno vlogo: 

 intelektualni razvoj, 

 umska bistrost,  

 duševna starost učenca, 

 zdravje, 

 telesni razvoj, 

 socialno okolje (Kokalj, 1995). 

 

Zakaj uporabljati didaktične igre med poukom tujega jezika? 

Simpson (2015) poudarja pomembnost vloge didaktičnih iger pri 

poučevanju in navaja razloge za njihovo uporabo med poukom tujega 

jezika (Simpson, 2015). Z igro lahko vzpostavimo kontekst za pristno 
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komunikacijo (Martin, 1995, Simpson, 2015). Vsaka didaktična igra 

omogoči vzpostavitev konteksta do določene mere. Čeprav na videz 

narava same igre ne zgleda, da bi lahko spodbudila pristno 

komunikacijo (npr. vislice), se takšna komunikacija vseeno vzpostavi 

že takrat, ko se igralci med sabo dogovarjajo glede pravil in vrstnega 

reda. Pogovarjajo se o igri pred igranjem, med igranjem in po njem. 

Pristna komunikacija oblikuje temelje za razumevanje jezika 

(Simpson, 2015). 

 

Didaktične igre omogočajo učencem, da v sodelovanju z ostalimi 

izboljšajo razumevanje sprejetega besedila z aktivnim odzivom npr. 

prošnjo za ponovitev pravil ali za prikaz konkretnih primerov. Učenci 

se obenem naučijo oblikovanja bolj razumljivih besedil, da bi sošolci 

zadevo razumeli. 

 

Igre vzbudijo zanimanje in privabijo k sodelovanju vseh učencev 

(Simpson, 2015). Učenje jezika zahteva veliko truda v daljšem 

časovnem obdobju. Didaktične igre v učencih vzbujajo zanimanje in 

navdušenje, omogočajo sprostitev, zmanjšujejo anksioznost in 

vzpodbujajo aktivnost vseh učencev (Simpson, 2015). Ker gre za igro, 

učenci želijo pri takšni aktivnosti sodelovati. Ta želja po sodelovanju 

jih vzpodbuja, da poskušajo razumeti sporočanje drugih in da tudi 

sami poskušajo z ostalimi deliti svoje mnenje ali informacije. 

 

Uporaba didaktičnih iger pri pouku tujega jezika je primerna za vse 

starosti. Pri vsaki starosti se lahko najde posameznik, ki mu igranje 

didaktičnih iger ne bo ustrezalo. Če bo posamezniku neka igra všeč, 

je najbolj odvisno od primernosti tipa igre in vloge igralca glede na 

njegovo starost. Mlajši učenci in odrasli pri didaktičnih igrah 

praviloma raje sodelujejo (Wright, Betteridge in Buckby, 1995). 

Wright, Betteridge in Buckby (1995) navajajo, da se pri najstnikih 

lahko pojavi odpor. Prav tako se lahko odpor pojavi pri odraslih, ki se 

želijo hitro naučiti jezika zaradi službe ali drugih razlogov. V obeh 

primerih lahko učitelj odpor zmanjša z izbiro starosti bolj primernih 

iger in z utemeljitvijo in razlago cilja igre. Avtorji poudarjajo, da so 

odzivi učencev na didaktične igre predvsem odvisni od učiteljevega 

lastnega prepričanja o ustreznosti in koristnosti didaktične igre 

(Wright, Betteridge in Buckby, 1995). 

 

Didaktične igre koristijo razvoju vseh jezikovnih spretnosti (Simpson, 

2015). Njihova uporaba vzpodbuja tako poslušanje kot govorjenje, 

prav tako pisanje in branje. Ena sama didaktična igra lahko 

pripomore k razvoju več spretnosti hkrati, zato lahko s to metodo 

hkrati zadostimo različnim, posameznikom lastnim načinom učenja 

(Simpson, 2015). Igra pri učencih spodbudi čustveni in multisenzorni 

odziv, zaradi česar si učenec snov bolje zapomni (Puchta in Elliot, 

2017). 
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Didaktične igre so dejavnosti, ki so osredotočene na učenca (Martin, 

1995 in Simpson, 2015). Pri teh igrah je v fokusu učenec, ki zaradi 

tega dosega visoke ravni aktivnosti. Didaktične igre spodbujajo 

učenje s sodelovanjem. Z igranjem iger v skupinah omogočimo 

učencem razvoj lasnih spretnosti in socialnih veščin. Sodelovanje 

med učenci pozitivno vpliva na vzdušje v razredu. Sicer določene igre 

spodbujajo tudi tekmovalnost, kar pa je lahko do določene mere tudi 

koristno. Večkrat so igre zastavljene tako, da se igralci menjujejo in s 

tem je preprečeno, da bi pri izvajanju sodelovali samo nekateri 

posamezniki. Didaktične igre pomagajo pri razvoju raznovrstnih 

inteligentnosti. Didaktične igre sovpadajo s teorijo raznoterih 

inteligentnosti. Na primer gibalne igre lahko uporabimo za 

spodbujanje gibalne inteligence; skupinske igre, ki vključujejo 

razpravo in pogovor, lahko izkoristimo za razvoj socialne inteligence.  

S pomočjo didaktičnih iger lahko uspešno zmanjšamo stres in 

anksioznost učencev (Simpson, 2015). 

 

Učenje tujega jezika lahko učencem predstavlja velik stres, saj pri 

pouku spoznavajo manj poznano ali sploh nepoznano slovnico, 

besedami, besedili in podobno. Nelagodje in pomanjkanje 

samozaupanja znižujeta učinkovitost učenja. Zaradi didaktičnih iger 

so učenci bolj sproščeni, imajo več veselja do učenja. Njihov glavni 

cilj pri didaktičnih igrah je uspešna komunikacija, zato niso toliko 

obremenjeni z lastnimi napakami. S tem izboljšujejo svojo tekočo 

komunikacijo v tujem jeziku in so ob tem bolj sproščeni (Shultz, 1988, 

v Deesri, 2002). 

 

Didaktične igre na razredno klimo učinkujejo pozitivno (Simpson, 

2015). Pri ustvarjanju pozitivne klime v razredu ima učitelj ključno 

vlogo. Ne samo odnos učitelja z razredom kot celoto, ampak odnos z 

vsakim učencem posebej. V več raziskavah so ugotovili, da pozitivna 

čustva povečamo učinek učenja. Ključna dolžnost vsakega učitelja je, 

da razume in skrbi za doživljanje pozitivnih čustev (Williams, Mercer 

in Ryan, 2019). Z didaktičnimi igrami se pri poučevanju tujega jezika 

se učitelj poveže s svojimi učenci (Brewster, Ellis in Girard, 2004; 

Vernon, 2009). Ustvari se sproščeno vzdušje. Učenci se ne bojijo 

delati napak. Pogosteje sodelujejo tudi bolj sramežljivi učenci  

(Vernon, 2009). Z didaktičnimi igrami se oblikuje pozitiven odnos do 

učenja tujega jezika (Martin, 1995). S takim načinom učenci učenje 

zaznajo kot zabavo (Phillips, 1997). 

 

Delitev iger pri angleščini 

Pri pouku tujega jezika lahko igre razdelimo v naslednje skupine 

(Brewster, Ellis, Girard 1992, str. 180): 

1. Glede na namen igre 

a) Didaktične igre za vadenje besedišča ali razvoj pravilne 

izgovorjave.  

Taki igri lahko rečemo tudi skriti dril, saj se en del besedila nenehno 

pojavlja.  
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Primer: I went to the market place and I bought a kilo of potato./ I 

went to the market place and I bought a kilo of potato and a kilo of 

tomato … Zmaga tisti, ki od začetka do konca vse pravilno ponovi.  

Vse, kar so pred njim povedali sotekmovalci in uspešno doda svoj 

primer.  

b) Igre sporazumevanja  

Uporabljajo za vajo, za izboljšanje fluentnost govora, vživljanje k 

aktualnim in resničnim situacijam, ki jih učenci srečujejo v 

vsakdanjem okolju. itd. Večinoma se igrajo v dvojicah (učenec – 

učenec, učitelj – učenec, več učencev hkrati), 

Primerov: nakup kruha v pekarni, naročanje hrane v restavraciji, 

telefonski pogovor itd.  

Pogosto se igrajo v paru. Pri tej igri ni jasnega zmagovalca. 

 

2. Glede na potrebne pripomočke 

a) Igre, ki ne zahtevajo pripomočkov (npr. Simon says). 

b) Igre, kjer potrebujemo le pisalo in papir (npr. Vislice). 

c) Igre, kjer potrebujemo različne pripomočke (kartice, igralne 

plošče, kocke …). 

3. Igre, ki izboljšujejo jezikovne zmožnosti 

a) Igre za urjenje jezika, besedišča, časa. 

b) Igre, za urjenje poslušanja (Simon says). 

c) Igre za urjenje pisanja (pisanje skrivnostnega pisma; vsak otrok 

napiše eno poved). 

č) Igre za urjenje pravopisa (vislice). 

Namen in cilji didaktičnih iger 

Ko govorimo o didaktičnih igrah, se moramo zavedati še cilja otrok, 

ki se razlikuje od cilja profesorja. Za učence je cilj enak kot pri 

katerikoli drugi igri, to je zabava, zmaga, priti na cilj, medtem ko ima 

učitelj poleg teh omenjenih ciljev še dodatne cilje (Brewster, Ellis in 

Girard, 1992 str. 180). 

 

Namen didaktičnih iger je, da posameznika vključi celostno in vključi 

vsa njegova čutila. Posameznik je bolj pozoren, učenje je pa bolj 

učinkovito in zanimivo.  

 

Cilji, ki jih imamo, ko v pouk vključujemo didaktične igre, so:   

 aktivno sodelovanje učencev,  

 krepitev sposobnosti, 

 vzpodbujanje in vzdrževanje motivacije,  

 ponavljanje in utrjevanje besedišča,  

 ustvarjanje pozitivnega vzdušja,  

 večja motivacija,  

 večji interes za delo,  

 večja pozornost,  

 zanimivejše učenje,  

 boljše pomnjenje, 

 trening pisanja, 

 osredotočenost na jezik oz. sporazumevanje. 

Didaktične igre uporabljamo za:  
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 preverjanje predznanja, 

 za usvajanje novega znanja, 

 za preverjanje in utrjevanje znanja, 

 za motivacijo. 

 

Didaktične igre, ki so se pokazale kot učinkovite pri poučevanju 

angleškega jezika 

1. Petje pesmi 

Opis: Prepevamo pesmi, ki vključujejo novo besedišče posameznega 

sklopa.  

Pri prepevanju pesmi učenec sliši besedo in jo hkrati izgovori. Tako 

možgani dobijo dva dražljaja. Tudi melodija in ritem pripomoreta k 

temu, da si besede lažje zapomnijo. Ker so jim pesmi všeč, je tudi 

motivacija večja. 

 

Pripomočki: 

 glasbena spremljava, 

 instrument, 

 besedilo pesmi. 

 

 
Slika 1: Besedilo pesmi 

Vir: Ucb̌enik za angleščino za 7. razred osnovne sǒle 

 

2. Poslušanje zvokov in ugibanje, kaj slišiš? 

Opis: Predvajamo/produciramo posnetke zvokov (oglašanja živali, 

zvoke vozil, vremenske pojave …). Ugotoviti morajo, kaj slišijo in po 

angleško poimenujejo.  

Pripomočki: 

 posnetki zvokov. 
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3. Tipanje različnih predmetov 

Opis: Tipajo leseno sadje, zelenjavo, plastične živali (glede na sklop, 

ki ga takrat obravnavamo). V vrečo damo posamezni predmet, oni pa 

ugotovijo, kaj je v vreči. Poimenujejo po angleško.   

 

Pripomočki: 

 konkretni material, 

 vreča, 

 preveza za oči. 

 

 
Slika 2: Tipanje različnih predmetov 

Vir: Lasten 

 

4. Igranje spomina slika-slika 

Opis: Oblikujem spomin iz sličic iz učbenika, ki so jim poznane. Pare 

kartončkov dobro premešamo in razporedimo po površini, da so s 

hrbtno stranjo obrnjeni navzgor. Ko je igralec na vrsti, odpre dve sliki 

in jih poimenuje po angleško. Pomembni pravili igre, ki ju moramo 

otroku predstaviti, sta, da odkrite pare pokaže in poimenuje z 

angleško besedo. Kartonček vrne na popolnoma isto mesto. Če je 

igralec uspešen in najde par (enaki sličici, sorodni sličici, ki po nekem 

merilu spadata skupaj, enaka zapisa oziroma sličico in zapis), lahko 

poskusi poiskati še en par. Če para ne najde, je na vrsti naslednji 

igralec. Spomin se igramo tako dolgo, dokler igralci ne najdejo vseh 

parov. Zmaga tisti, ki jih je našel največ. Na koncu igre vsak 

poimenuje sličice, za katere je našel par. Tako do konca igre večkrat 

poimenujemo in slišimo cel sklop besed. Ker so motivirani si jih tudi 

hitreje zapomnijo. 

 

 
Slika 3: Pripomoček – Izdelan spomin slika – slika 

Vir: Lasten 
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5. Igranje spomina slika – zapisana beseda 

Opis: Oblikujem spomin iz sličic iz učbenika, ki so jim poznane. Pare 

kartončkov dobro premešamo in razporedimo po površini, da so s 

hrbtno stranjo obrnjeni navzgor. Ko je igralec na vrsti, odpre dva 

kartončka in poimenuje po angleško. Pomembni pravili igre, ki ju 

moramo otroku predstaviti, sta, da odkrite pare pokaže in 

poimenuje z angleško besedo. Kartonček vrne na popolnoma isto 

mesto. Če je igralec uspešen in najde par (enaki sličici, sorodni sličici, 

ki po nekem merilu spadata skupaj, enaka zapisa oziroma sličico in 

zapis), lahko poskusi poiskati še en par. Če para ne najde, je na vrsti 

naslednji igralec. Spomin se igramo tako dolgo, dokler igralci ne 

najdejo vseh parov. Zmaga tisti, ki jih je našel največ. Na koncu igre 

vsak poimenuje sličice, za katere je našel par. Tako do konca igre 

večkrat poimenujemo in slišimo cel sklop besed. Ker so motivirani, si 

jih tudi hitreje zapomnijo. 

 

 
Slika 4: Pripomoček – izdelan spomin slika – beseda 

Vir: Lasten 

Igra Tombola 1 

Opis: Pri tej različici igre uporabljamo natisnjene kartice Tombola za 

enkratno uporabo. Vodja razdeli karte in otrokom razloži pravila igre. 

V prazne prostorčke z besedo v angleščini napišejo poljubne besede 

iz posameznega sklopa. Besede žrebajo in poimenujejo, udeleženci 

poiščejo in obarvajo prostorček, ki ustreza dani besedi. Ko so vse slike 

zapored od leve proti desni ali od zgoraj navzdol obarvane, 

udeleženec izgovori besedo »Tombola« in postane zmagovalec.  

 

 
Slika 5: Pripomoček – predloge za tombolo 

Vir: Lasten 

 

Igra Tombola 2 

Opis: Vsak otrok dobi tematsko kartico Tombola s slikami določenega 

sklopa. Število slik na vsaki kartici 6. Vodja v počasnem tempu 

izmenično žreba besede v angleščini, udeleženci v igri pozorno 

poslušajo vodjo in poiščejo imenovano besedo na svoji kartici. Če je 

na igralčevi kartici slika, ki označuje besedo, jo pokrije s ploščico. Prva 

oseba, ki pokrije vse slike na svoji kartici, naglas izgovori besedo 

»Tombola«. Postane zmagovalec. 
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Slika 6: Pripomoček – tematske kartice 

Vir: Lasten 

 

Vislice 

Opis: Učenec na tablo napiše prvo črko besede iz dogovorjenega 

sklopa in s črticami ponazori število črk v besedi. Soigralec mora v čim 

manj poskusih (še preden ga obesite)  in vprašanjih, katere črke 

vsebuje beseda, ugotoviti, za katero besedo gre. Ob vsakem 

zgrešenem poskusu narišete del vislic. 

Pripomočki: 

 papir/tabla, 

 pisalo. 

 
Slika 7: Vislice 

Vir: Lasten 

 

Okušanje hrane 

Opis: Učenec si čez oči da prevezo. V usta mu dam žlico s hrano. 

Ugotoviti mora, katero hrano okuša. Poimenuje jo po angleško. 

Pripomočki: 

 preveza za oči, 

 različna hrana, 

 žlica.  

 

Škatlica spomina 

Opis: Set igre vsebuje kartice, na kateri je več slik. Kartice sem izdelala 

glede na sklop, ki ga obravnavamo, in besedišče, ki ga zajema. 

Učenec si eno kartico dobro ogleda.  Na drugi strani kart so vprašanja, 

katera mu soigralec prebere. Igralec odgovori potem, ko si sliko 

ogleda.  

Pripomočki: 

 izdelane kartice. 
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Dvojina 

Opis: Na vsaki kartici je 5 različnih simbolov, vsaka izmed kartic pa 

ima s katerikoli drugo skupen natanko en simbol. Tvoja naloga je, da 

ga čim hitreje poiščeš. Na začetku igre se odpreta dve kartici in 

igralec, ki je najbolj uren pri iskanju edine podobnosti, vzame eno od 

obeh kartic, nato pa se odpre nova. Igralec, ki ima na koncu največ 

kartic, je zmagovalec. Kartice sem izdelala glede na sklop, ki ga 

obravnavamo, in besedišče, ki ga zajema. 

Pripomočki: 

 izdelane kartice. 

 

Stavnica 

Opis: Učenec dobi v roke določen predmet. Zapiše ga s črkami iz 

lesene stavnice. Nato na list zapiše besedo, ki jo je že imel, da vodi 

evidenco. Tako zapiše besedo dvakrat. 

Pripomočki: 

 lesena stavnica. 

 

              
Slika 8: Lesena stavnica, Vir: Lasten 

Križanke 

Opis: Oblikujem križanke z že znanimi slikami po določenih 

tematikah. Križanka je pregledna, da se učenec lažje orientira. V 

prazna okenca vpišejo ustrezno angleško besedo. Število okenc jim 

pomaga pri številu črk v besedi. 

Pripomoček: 

 križanka. 

 
Slika 9: Križanka 

Vir: Lasten 
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Zapis novega besedišča v zvezek kot pripomoček za samostojno 

učenje 

Opis: Slikovne kartice si nalepijo po levem robu z lepilnim trakom. 

Tako se lahko samostojno učijo z obračanjem sličic. Najprej sam 

pove, kako se pravilno besede izgovori in jo na pomožni list napiše, 

nato obrne kartico in preveri pravilnost.  

Pripomočki:  

 kartice, 

 zvezek. 

 

 
Slika 10: Kartice 

Vir: Lasten  

 

 
Slika 11: Trening pisanja 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 12: Slopna ponovitev besed 

Vir: Lasten 
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Oblikovanje plakatov 

Učenci ob pomoči oblikujejo plakat. Učijo se ob oblikovanju, 

zapisovanju in risanju na plakat. Tako na več načinov ponavljajo nove 

besede. Ker jih postavimo v njim znano okolje, se naučijo hitreje. 

 

ZAKLJUČEK 

Obstaja veliko dejstev, ki govorijo o prednostih uporabe igre nasploh, 

torej tudi pri pouku tujega jezika. Delovanja človeških možganov, 

asociacij, različnih tehnik zapomnitve, uporabe barv, smeha … 

Skratka, vse našteto je za učenčevo znanje več kot pomembno. Vse 

to lahko združimo v eni sami aktivnosti pri pouku – v igri. Igro 

zagovarja veliko slovenskih in tujih avtorjev, kot so Lear, Wright, 

Lewis, Vute, Bognar. Na osnovni šoli z nižjim izobrazbenim 

standardom poučujem angleščino ravno najstnike, pri katerih je 

največ možnosti, da se pri pouku in učenju pojavi odpor. Zaradi tega 

je treba skrbno izbirati aktivnosti in jih prilagajati vsaki skupini 

posebej. Upoštevamo tako predznanje kot interese. Ključnega 

pomena je, da jim utemeljimo cilje, zakaj je pomembno, da se tega 

naučijo, zakaj je pomembno, da to znajo. Tak način se zdaj v šolstvu 

spodbuja preko formativnega spremljanja, pri nas pa to počnemo že 

ves čas. Učinkovito je tudi, da jim damo »prikrito« možnost izbire, na 

kak način bodo prišli do tega znanja. Ker imajo možnost soodločanja, 

so bolj pripravljeni za delo in zato bolj učinkoviti. Veliko iger se najde 

tudi na spletu, a se za tak način med poukom ne odločam, saj menim, 

da najstniki pred ekrani preživijo res preveliko količino časa. Hkrati 

pa ob igrah pri pouku krepimo še veliko drugega, kot pa se učimo 

angleščino.  
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Gozd – odprto učno okolje 

 

TJAŠA TURK, dipl. vzg. 

tjasa.turk@vrtecribnica.si 

 

Povzetek: Stik z naravo in redno obiskovanje gozda predstavlja velik 

pomen v otrokovem razvoju. Otrokom naravni prostor omogoča 

raziskovanje preko lastnih izkušenj ob uporabi lastnih čutov, jih 

povezuje in krepi njihove medsebojne odnose, ob vsem tem pa se s 

hojo po naravnem terenu tudi gibalno razvijajo in v gibanju postajajo 

bolj suvereni in spretnejši. Z otroki smo gozd obiskovali že zelo 

zgodaj, v njihovi prvi starostni skupini. Gozd so poimenovali naš 

gozdiček, ki jih je spodbudil, da so v njem redni obiskovalci, jim 

privzgajal sočuten in skrben odnos do narave in njenih prebivalcev. 

Namen naših rednih obiskov je, da otroci v naravnem okolju krepijo 

svoje zdravje, z lastnimi čutili spremljajo spreminjanje narave v vseh 

letnih časih ter se gibalno razvijajo in postajajo spretnejši ter se 

zavedajo tal pod nogami, da opazijo mravlje, hrošče, polže, rastlinje. 

V teoretičnem delu pišem o zgodovini in pomenu gozdne pedagogike 

v predšolskem obdobju. V empiričnem delu predstavim dejavnosti v 

skupini, ki so spodbujale otroke k obiskovanju in raziskovanju narave 

ter kako so otroci z lastnim zanimanjem, aktivnostjo in raziskovanjem 

spodbudili tudi starše in stare starše. 

 

Ključne besede: gozdna pedagogika, odprto učno okolje, 

raziskovanje, povezovanje, igra 

 

Abstract: Contact with nature and regular visits to the forest are of 

great importance in a child's development. Natural space enables 

children to explore through their own experiences using their own 

senses, connects them and strengthens their relationships, while 

walking on natural terrain also develops movement and becomes 

more sovereign and skilful in movement. The forest was named after 

our grove, which encouraged them to be regular visitors, and instilled 

in them a compassionate and caring attitude towards nature and its 

inhabitants. The purpose of our regular visits is for children to 

strengthen their health in the natural environment, monitor the 

changing nature of nature in all seasons with their own senses and 

develop and become more skilful and aware of the ground under 

their feet to spot ants, beetles, snails and plants. In the theoretical 

part I write about the history and importance of forest pedagogy in 

the preschool period. In the empirical part, I present the activities in 

the group that encouraged children to visit and explore nature, and 

how children with their own interest, activity and research also 

encouraged parents and grandparents. 

 

Key words: forest pedagogy, open learning environment, research, 

networking, play 
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UVOD 

Živim v neposredni bližini gozda in vsak dan sem praktično v stiku z 

naravo. Že ob jutranjem odhodu v službo se mi marsikdaj zgodi, da 

naletim na kakšno gozdno žival. Ob vseh takšnih srečanjih 

pripovedujem otrokom v vrtcu. Poslušajo z zanimanjem in z obilico 

vprašanj. Vse pozitivne izkušnje z naravo, ki jih imam sama, sem 

želela prenesti tudi na otroke. Ob tem se zavedam, da marsikateri 

otrok nima možnosti vsakodnevno zahajati v naravo, že zaradi 

delovnih obveznosti staršev in pa tudi zaradi hitrega tempa življenja, 

ki nas obdaja. Nehote so nekateri otroci bolj v sožitju z naravo, 

nekateri manj. Vsem pa je skupnega, da radi raziskujejo. Izkušnja z 

gozdom naj bi bila za otroka celostna. Najprej naj ga otrok začuti, se 

v njem počuti varno in domače. Z rednimi obiski gozda imajo otroci 

možnost opazovati in doživljati naravo neposredno iz naravnega 

okolja. S konkretnimi izkušnjami doživljajo spreminjanje narave, 

razvijajo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do žive in nežive 

narave, usvajajo in krepijo naravne oblike gibanja, spoznavajo pomen 

narave in čistega okolja. Ob vsem tem pa krepijo medsebojne odnose 

in razvijajo sodelovanje in timski duh. Učilnica na prostem in uporaba 

naravnih materialov jim nudi učenje na vseh področjih kurikuluma. 

Predvsem so ustvarjalni tam, kjer jim ponudiš možnost za 

ustvarjanje. 

 

 

 

Začetki gozdne pedagogike 

Vez med človekom in naravo izvira iz zgodovine človeštva. Ljudje so 

živeli v stiku z naravo. Zaradi razvoja civilizacije in napredka so se 

ljudje odtujili od narave. Otroci imajo le malo možnosti za 

raziskovanje narave, dojemajo jo ločeno od njim poznanega okolja, 

zato tudi nimajo možnosti razviti primernega odnosa do okolja, ne 

razumejo njenega namena in pomena (Györek, b. d. v Huber, 2018, 

str. 4). Glavni cilj gozdne pedagogike je vzpostaviti vez med človekom 

in naravo. Predstavlja osnovo za izkustveno učenje, gozd doživeti z 

vsemi čutili. Doživeti ga s vsem srcem, glavo in rokami (Turk v Huber, 

2018, str. 4). Načelo gozdne pedagogike temelji na razumevanju 

odnosa ljudi do okolja, narave ter znanja o gozdu kot ekosistemu. 

Ljudi uči o trajnostnem razvoju s okoljskega, socialnega in 

ekonomskega vidika (Györek, b. d. v Huber, 2018, str.4). Prvi, ki se je 

začel ukvarjati z gozdno pedagogiko, je bil naravoslovec Jopseph 

Cornell. Otrokom in ostalim je želel prenesti svoje veselje do narave. 

V petdesetih letih je začel prirejati delavnice, ki so se kasneje razširile 

po Evropi, predvsem v skandinavske dežele. Sledile so jim nemško 

govoreče države, ki so ustanovile gozdne vrtce (Turk v Huber, 2018, 

str. 5). Na Švedskem je bila gozdna pedagogika poznana pod imenom 

gozdna šola. Učenci so spoznavali naravo, se učili na prostem in 

obiskovali gozd. V osemdesetih letih so gozdne šole iz Švedske 

prenesli na Dansko in jih vključili v kurikulum predšolske vzgoje. V 

Sloveniji so dejavnosti gozdne pedagogike prisotne že nekaj let. 

Prvotno so bile namenjene spoznavanju gozdarske stroke. Sedaj se je 
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razširila na področja v medicini, pedagogiki, sociologiji in še na drugih 

področjih. Slovenska gozdna pedagogika tako temelji na povezanosti 

gozdarjev, vzgojiteljev, pedagogov in predstavlja koncept odprtega 

učnega okolja (Györek v Huber, 2018, str. 5). 

 

Koncept gozdne pedagogike kot odprtega učnega okolja v Sloveniji 

Koncept odprtega učnega okolja se je v Sloveniji izkazal za primerno 

obliko pedagoškega dela. Poglavitnejši razlog za to je, da živimo v 

hitro spreminjajočem se svetu (Györek, 2013). Študije so pokazale, da 

se je v dveh desetletjih pri otrocih povečala debelost, astma, 

pomanjkanje vitamina D in motnje pozornosti s hiperaktivnostjo. Vse 

več je tudi otrok z težavami v duševnem zdravju in vedenjskimi 

težavami. Vzrok za nastanek teh bolezni naj bi bilo premalo gibanja v 

naravi in sedeč način življenja. Stik z naravo, zadrževanje v naravi in 

učenje v njej pa študije nasprotno kažejo, da imajo blagodejni vpliv 

na otrokov celosten razvoj. Naraven prostor bolj spodbuja motoričen 

razvoj otrok kot igre v grajenem okolju. Otroci, ki v naravi preživijo 

dlje časa, razvijejo do nje spoštovanje in globlje razumevanje 

(O´Brien in Murray v Golob, Nastran, 2007). Odprto učno okolje 

označuje pedagoge kot odprte za zamisli, ideje in ustvarjanje otrok, 

hkrati pa so odprti za razmišljanja in svoje lastne ideje. Izhaja iz 

konstruktivizma, saj spodbuja otroke, da znanje pridobijo z iskanjem 

odgovorov na izvirna vprašanja. Odprto učno okolje na način 

konstruktivizma omogoča otrokom, da skupaj raziskujejo, sodelujejo 

v skupinah, razmišljajo in skupaj rešujejo probleme (Aviram v Györek, 

2013). Tako okolje nudi mnogo možnosti za učenje, praktično na 

vsakem koraku, saj tako pri otrocih spremljamo, razvijamo in 

prilagajamo različne stile učenja. Vzgojitelj ni vseved in je ravno tako 

v vlogi iskalca znanja. Otroci so aktivno vključeni v proces učenja, 

omogočen jim je prostor in čas, hkrati pa spodbujamo ustvarjalnost. 

Takšno učenje podpira čustveni, umski, miselni razvoj ter trajnostni 

razvoj, ki predstavlja temelj vseživljenjskega učenja. Pri obiskovanju 

gozda z otroki je pomembno, da upoštevamo razvojne značilnosti in 

starost otrok. Pri predšolskih otrocih vnaprej določene dejavnosti 

niso najboljša možnost, saj je potreba po fizični aktivnosti in 

ustvarjalnosti mnogo večja. Vzgojitelj naj se raje prepusti gozdu kot 

prostoru ter razvija tisto, kar trenutno otroke navdahne. Predvsem si 

otroci želijo raziskovanja, zato podpiramo naraven cikel učenja. 

Veliko raziskav je pokazalo, da so otroci že v sami biti močno povezani 

z naravo. To lahko opazimo v igri štiri in petletnikov, ki se v nedogled 

igrajo na gozdni površini z naravnim materialom, ali pa imajo 

ogromno dela s hroščem, ki so ga našli. Pri otrocih naraven cikel 

učenja poteka preko njihove radovednosti, ki jih privede do 

raziskovanja naravnega prostora (Györek, 2013). Z učenjem preko 

izkušenj podpiramo otrokov lasten način učenja in trajno znanje 

otrok. Otrok je notranje motiviran in nova znanja lahko poveže s 

svojimi izkušnjami (Batistič Zorec, 2011, str. 82 v Valentinčič). Učenje 

preko izkušenj pa zahteva otrokovo lastno aktivnost in sodi med 

najbolj aktivne oblike učenja. Takšna oblika učenja otroka usmerja k 

pridobivanju novih izkušenj, doživetij in spoznanj. Vzgojiteljeva vloga 



143 
 

je v procesu izkustvenega učenja pomembna, saj otroku omogoča 

doživljanje in izražanje ter ga čustveno in socialno opogumlja 

(Kurikulum za vrtce, 2013). Vzgojitelj jih ne usmerja z navodili in 

vodeno dejavnostjo, kako in na kakšen način naj se loti raziskovanja, 

pač pa otrok preko lastnega zanimanja, radovednosti ter raziskovanja 

sam pride do odkritja. To v otrocih vzbudi zadovoljstvo in jim vliva 

motivacijo za nadaljnje raziskovanje. S tem se razvija otrokova 

samozavest ter samozaupanje, da se je sposoben nekaj naučiti sam. 

Otrok ob tem svoje znanje ponosno deli s prijatelji v skupini ter 

vzgojiteljico in se ob tem razvija v zadovoljnega otroka, motiviranega 

za učenje. Potrpežljivost odraslih tu ni odveč, saj lahko otrok pajka, 

ki plete mrežo, opazuje v nedogled. Koncept odprtega učnega okolja 

je tako tudi čas tisti dejavnik, ki naj bo fleksibilen, vselej, ko gre za 

dejavnosti gozdne pedagogike (Györek,2013).  

 

Spoznavanje gozda preko čutil  

Prednostna naloga v našem vrtcu je sedaj že drugo leto uvajanje 

elementov gozdne pedagogike. Ob vseh opažanjih pri otrocih in 

pogovorih v jutranji krogih, ki smo jih imeli, sem ugotovila, da je zelo 

težko otroku približati naravo in spremembe, ki se dogajajo v njej, če 

sami niso vključeni z lastno aktivnostjo. Načrtovanje obiskovanja 

gozda sem se lotila sistematično in postopno. Ker veliko otrok in 

njihovih družin v preteklosti ni zahajalo v gozd, je bilo pomembno, da 

si ga najprej dobro ogledamo, vonjamo, poslušamo zvoke, ki jih v 

vrtcu in njegovi okolici ni. Zanimal me je njihov odziv in predvsem 

kakšno bo njihovo počutje (bodo občutili strah, kaj bodo pravzaprav 

bomo v gozdu lahko počeli in raziskovali v gozdu). Za začetek smo 

pripravili gozdni ključ, ki nam odklene gozdna vrata, saj smo v gozdu 

na obisku. Ob prvih obiskih gozda smo opazili različna drevesa 

nekatera so imela iglice, druga liste. Poslušali smo veter, ki je švigal 

skozi veje, ter žolno, ki je trkala po drevesu, slišali smo tudi zvok 

motorne žage, žaganje hlodov in ptičje petje. Po približno treh 

obiskih v gozd smo si poiskali svoj kotiček. Izbrali smo del gozda, ki 

ima razgiban teren, obenem pa je bil tudi dokaj razraščen. V tem 

predelu je bilo sredi kotička veliko drevo – hrast. Otroci so opazili, da 

je velik, hrapav, poraščen z mahom, z malo listov na vejah. Določili 

so, da je zaradi tega star. Hrastovo deblo smo tudi merili z otrokovimi 

telesi in objemi ter ugotovili, da je deblo debelo kot 12 otrok in da za 

en objem okrog in okrog debla potrebuje 7 otrok. Kotiček v gozdu so 

poimenovali naš gozdiček, ki ga sedaj obiskujemo že dve leti. V 

začetku so se držali bolj v skupini, stali na poti in le opazovali. Z 

vsakim obiskom pa so bili bolj sproščeni, bolj domači in predvsem 

njihove roke niso bile več v žepih jaken. Opazili so drobne živali – 

deževnike, polže, žuželke, imeli možnost spoznati mravljišče, kjer so 

si lahko pobliže ogledali veliko mravelj. Pobirali so veje, stopali na 

skale in božali drevesno skorjo. Ob vsaki drobni živali, gozdni cvetlici 

ali storžu so me klicali in mi kazali, kaj vse novega so našli. Ob vsakem 

prihodu v kotiček so stari hrast objeli, ga pobožali, nato pa okrog 

njega raziskovali in se igrali. V bližini našega gozdička smo si lahko 

ogledali tudi zapuščen medvedji brlog, ki se naprej nadaljuje v jamo 

in v katerem je bilo opaziti tudi še ostanke kosti različnih živali. Otroci 
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so bili navdušeni, nekateri celo prestrašeni, saj so mislili, da je v bližini 

medved.  

 

Gozd skozi igro 

Čez čas se je v našem gozdičku dogajalo veliko aktivnosti, ki so se 

ohranile do današnjih dni. Nehote so se otroci razdelili v manjše 

skupine. V eni so izdelovali most, to so delali tako, da so med dvema 

skalama nalagali veje. Deček, ki je sicer bolj tih in zadržan, je bil vodja 

projekta. Otroke je pošiljal po točno določene veje, jih usmerjal, kam 

postaviti in jih po potrebi tudi popravljal. V drugi skupini so ob 

drevesu in na drevesnih koreninah, ki so se povezovale z drugim 

drevesom, deklice ugotovile, da je to odličen trampolin, in skakale po 

njem. Preizkusila sem ga tudi jaz in vsi preostali ter ugotovili smo, da 

se stopala resnično odbijajo od korenine. V tretji skupini je bila 

skupina dečkov, ki so bili gozdarji. Vse veje, ki so bile okrog hrasta, so 

pobrali in nosili na kup. Ob tem pa žagali z rogovilasto vejo. V četrti 

skupini so se otroci igrali, kot so sami rekli za gusarsko ladjo. Dve 

skali, ob njih pa leska z vejami, ki so spominjale na drogove zastav, so 

resnično spominjali na premec ladje. 

 

Pravila v gozdu 

Ob vsakokratnem odklepanju gozdnih vrat smo ugotovili, da prav vse, 

kar se nam zahoče, v gozdu ne smemo početi. Veliko smo se 

pogovarjali o glasnem govorjenju, o trganju gozdnih cvetlic in gob pa 

o teptanju le-teh, o skrbi za drobne živali ter o smeteh, ki jih vedno 

znova opazimo, ko smo v naravi. V ta namen smo si izdelali svoja 

pravila in jih simbolno tudi določili. Skupaj smo določili naslednja 

pravila, ki so jih otroci poimenovali in likovno tudi upodobili: 

1.) v gozdu smo tiho kot miške, 

2.) vedno se držimo skupine 

3.) če vidimo smeti jih poberemo in napolnimo nahrbtnik,  

4.) gobe, rože, rastline gledamo z očmi,  

5.) ko vzgojiteljici pokličejo: »Ribice«, se zberemo, preštejemo 

in zaključimo naš obisk v gozdičku. 

Gozdna pravila imamo izobešena v igralnici na vidnem mestu, poleg 

tistih, ki veljajo v vrtcu, vsakokrat jih vzamemo tudi s seboj v gozd, da 

na njih ne bi pozabili. 

 

Ognjišče 

Naša raziskovanja in igra v našem gozdičku traja vedno preko 

celotnega dopoldneva. V ta namen smo pod starim hrastom postavili 

kurišče, okrog njega pa večje rogovile, ki služijo kot klopi. Ob ognjišču 

pojemo sadno malico in popijemo čaj. Največkrat pa si povemo, kaj 

vse smo v tistem dopoldnevu zanimivega počeli v gozdu, kaj smo 

nabrali, opazili, zgradili itd. 
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Slika 1: Ognjišče – osrednji skupni prostor v gozdičku 

Vir: Lasten 

 

Projekt Bralni nahrbtnik 

Kako bi popestrili bralni projekt? »Naj bo v našem gozdičku,« so rekli 

otroci. Izvedli smo ga po končani igri v gozdičku, preden smo se vrnili 

v vrtec. Kar naenkrat je bila pravljica drugačna, kot da bi oživela. 

Opazila sem, da so poslušali celo bolje kot v igralnici in da je bila 

deklica, ki je sicer bolj zadržana, bolj sproščena in ji je bilo v naravnem 

okolju lažje.  

 

 

 

Gozdne gibalne igre 

V okviru gibalno/športnega projekta Mali sonček smo gibalne igre 

izvedli v gozdu, z gozdnimi in naravnimi pripomočki. Otroci so bili 

navdušeni, igre smo nekajkrat ponovili. 

 

 
Slika 2: Gozdne igre brez meja 

Vir: Lasten 
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Kako raste drevo, veje, list 

Ob rednih obiskih v gozdu smo spoznavali drevo – hrast v vseh letnih 

časih. Preko otrokovega lastnega raziskovanja, ugibanja, skupnih 

vprašanj, predvsem pa videnega in spremljanega smo spoznali 

proces rasti rastlin. Predvsem nas je zanimal stari hrast. V gozdu smo 

opazovali hrast in ugotovili, da razen debla, vej in listov visoko zgoraj 

ni mogoče opazovati njegovo rast. V vrtec smo zato vzeli mlado vejo 

z začetnimi zastavki popkov in jo položili v vazo ter skrbeli, da je imela 

zadosti vode. Dnevno smo opazovali dogajanje na veji in s tem 

opazovali rast listov. Prva ugotovitev je bila, da list zraste iz popka in 

ne kar naenkrat, kot so mislili. Iz dneva v dan so postajali vedno večji 

in večji, njihova barva je bila vedno bolj zelena. Preko skrbnega 

dnevnega opazovanja smo ugotovili, da listi za rast potrebujejo vodo. 

Naprej smo tudi že razmišljali in ugotovili, da prav tako tudi drevo za 

svojo rast potrebuje vodo. Pa vendar drevesa ne zalivamo, kako 

potem rastejo? V gozdu smo ob deblu smreke našli korenine, ki so se 

vile po zemlji in nato izginile v njeno notranjost. Najlažje smo si 

razložili potek rasti tako, da smo drevo primerjali z nami. Kaj 

potrebujemo, da rastemo? Hrano in vodo. V ta namen smo prikazali 

tudi rast drevesa na plakatu, ob tem pa uporabili vse, kar smo v 

našem gozdičku nabrali in tako poustvarili rast in življenje drevesa. 

 

 
Slika 3: Plakat drevo z naravnim materialom prikaz rasti 

Vir: Lasten 

 

Kotiček medvedova šapa in kotiček v medvedjem brlogu 

Kako prenesti del gozda v igralnico v zimskem času, ko so obiski gozda 

malo bolj redki kot v preostalih letnih časih? Pripraviti kotičke z 

naravnim materialom, ki bo še vedno ohranjal stik z gozdom, pa 
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vendar preko naravnega materiala spodbujal, razvijal ustvarjalnost, 

spretnost in vztrajnost pri otroku. Tako smo prišli na idejo kotičkov, 

ki bodo popestrili naše zimske dopoldneve. Pri pripravi kotičkov so 

nam pomagale tudi družine otrok, ki so nam priskrbeli naravni 

material, ter tudi hišnik vrtca, ki nam je v lesene deske navrtal luknje 

in nam priskrbel vijake. Poimenovanje kotičkov smo izbrali skupaj, 

najprej so otroci predlagali imena, nato pa smo z glasovanjem izbrali 

končna poimenovanja le-teh. Napis in označitev kotičkov z besednim 

in slikovnim prikazom so uredili sami. Kotiček medvedova šapa smo 

uredili v garderobi pred igralnico. Otroci lahko vijake vijačijo v deske, 

jih brusijo z brusno gobico, zabijajo žeblje, z metrom merijo različne 

dolžine desk, s kleščami odstranjujejo žeblje itd. Izdelali so že letalo, 

past za miši in hišo. 

 

Gozdna himna 

Ob vseh obiskih in doživetjih je nastala gozdna himna skupine, ki pa 

ji spretno dodajamo tudi verze ob vsaki novi dogodivščini, ki jo 

doživimo v našem gozdičku. Da nam pot do gozda hitreje mine, si jo 

vsakokrat prepevamo. Upam, da jim ostane v spominu tudi po koncu 

obiskovanja vrtca in jih spomni na gozdne dogodivščine vsakokrat, ko 

zakorakajo skozi gozdna vrata v svet gozdnih čudes. 

 

V GOZDU 

Mi otroci smo veseli, v gozdu se igramo, 

drug za drugim kakor mravlje raziskujemo, 

drug za drugim kakor mravlje raziskujemo. 

 

Stari hrast smo si izbrali, kurišče naredili, 

da je malica prav dobra, pravljica drugačna, 

da je malica prav dobra, pravljica drugačna. 

 

Kdo v luknji je doma sprašujemo se vsi, 

ali je tam gozdni škratek ali medved spi? 

Ali je tam gozdni škratek ali medved spi? 

 

Naš gozdiček 'mamo radi in naš stari hrast, 

še pljučnik zdravi smo nabrali z vršički ga sladkali, 

še pljučnik zdravi smo nabrali z vršički ga sladkali. 

 

(Melodija po pesmi Naša četica koraka) 

(Priredba pesmi Naša četica koraka, priredila: Tjaša Turk) 

 

ZAKLJUČEK 

Z rednim obiskovanjem gozda je ta postal naša druga igralnica, naš 

drugi vrtec. Naravno okolje na otroke deluje pomirjujoče. Skozi vsa 

dosedanja druženja in igro v gozdu smo krepili znanja z vseh področij 

kurikuluma in dejavnosti prenesli iz igralnice v naš gozdiček. Znanje, 

ki smo ga dobili do sedaj v gozdu, smo ga preko lastne aktivnosti, 

reševanja problemov, medsebojne pomoči in skupnega dela vsrkali. 

Otroci v njem razvijajo ustvarjalnost, simbolno igro in preko 

njihovega dela vzdržujejo dobre medsebojne odnose. Gozd ni 
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naravna dediščina, kjer se lahko le sprehajamo, za nas je postal 

igrišče, telovadno orodje, ki hkrati krepi naše zdravje in odpornost 

ter nam omogoča, da preko vseh čutil in lastne aktivnosti 

spoznavamo cikel življenja nas samih in narave, ki nas obdaja. 

Spoznali so, da se narava spreminja in je del našega življenja, da 

moramo zanjo skrbeti in jo ohraniti čisto. In nazadnje smo ugotovili, 

da smo na svetu pomembni čisto vsi, od najmanjše mravljice do 

najvišjega in najstarejšega hrasta in da gozdu znamo prisluhniti. 
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Povzetek: Poštevanka predstavlja temeljni del zgodnjega učenja 

matematike. Vsi vemo, da se je poštevanko potrebno naučiti na 

pamet ali da jo avtomatiziramo. Poštevanka je avtomatizirana, kadar 

smo sposobni izračunati račun poštevanke v 2 sekundah. Z učenjem 

le-te začnejo učenci v drugem razredu osnovne šole, nato pa v 

tretjem vadijo avtomatizacijo. Za učenje poštevanke je potreben dril, 

nenehna vaja. Nekateri učenci jo usvojijo zelo hitro, drugi 

potrebujejo več časa. V priročnikih in na spletu obstaja veliko 

zabavnih načinov, iger, kako otrokom približati učenje poštevanke. 

Nekaj teh načinov vam bom predstavila v prispevku. Predstaviti vam 

želim tudi čisto enostaven, doma izdelan pripomoček, ki lahko 

otrokom poštevanko precej približa in pomaga pri hitrejšem učenju. 

 

Ključne besede: matematika, poštevanka, didaktični pripomoček, 

pomoč pri učenju, vaja 

 

Abstract: Multiplication is the basis of early mathematics acquisition. 

It is generally known it needs to be learnt by heart to be automatised. 

This is only achieved when successful calculations within two 

seconds are possible. Learning to multiply begins in year two of 

elementary school, in the third automatisation is exercised. Drill and 

constant practise are necessary when learning to multiply. Some 

pupils manage very fast, others need more time. There are many 

appealing ways to make such learning more enjoyable online and in 

teacher manuals. Some of these are presented in this contribution. 

In addition a simple, home-made multiplication accessory that brings 

multiplication closer to pupils and helps them learn faster is 

presented.  

 

Key words: mathematics, multiplication, didactic tool, help at 

learning, exercise 
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UVOD 

Matematika je eden izmed ključnih predmetov v osnovni šoli, saj se 

njena vloga kaže v vsakdanjem življenju. Ne gre le za poznavanje in 

obvladovanje računskih postopkov, temveč je njen pomen zagotovo 

večji, saj omogoča povezovanje različnih idej, reševanje problemov, 

razumevanje in uporabo praktičnega znanja v vsakdanjem življenju. 

Učenci, ki imajo dober občutek za števila, so uspešnejši pri učenju 

matematike, hitreje avtomatizirajo aritmetična dejstva in postopke 

ter bolje razvijejo matematično sklepanje. Ti učenci razumejo števila 

in njihov pomen ter jih učinkovito uporabljajo v vsakdanjem učenju 

(Farič, 2014). 

 

Poštevanka 

Poštevanka sodi med temeljna aritmetična dejstva zgodnje 

matematike (Kavkler, 2007). 

 

poštévanka -e ž (ẹ́) 

sistem produktov po dveh celih števil od 1 do 10: poštevanke še ne 

zna; učiti otroke poštevanko; podatke je povedal kot 

poštevanko / poštevanka števila 3; poštevanka do deset 

● ekspr. ta stvar sodi v poštevanko knjižničarstva v začetno, osnovno 

znanje 

● mat. velika poštevanka sistem produktov po dveh celih števil od 10 

do 20 (SSKJ, str. 943). 

Poštevanko se začnejo učenci učiti v tretjem razredu osnovne šole. 

Tako učitelji kot starši večkrat rečemo, da je treba poštevanko znati 

»na pamet«. Pogosto se pojavijo težave pri učenju poštevanke, zato 

je pomembno, da se poučevanje poštevanke izvaja s pomočjo 

različnih didaktičnih pripomočkov, saj učence spodbudijo k učenju 

(Farič, 2014). 

 

Ko govorimo o priklicu poštevanke, učenec ne more posegati po 

drugih (konkretnih, verbalnih ...) strategijah, kajti v tem primeru 

priklic ni učinkovit. Praksa večkrat pokaže, da je utrjevanje do priklica 

časovno potratno in zahtevno. V slovenski šoli poštevanko in na njo 

vezane količnike uvajamo po vrsti, tj. poštevanki števila 2 sledi 

deljenje z 2, nato poštevanka števila 5 in deljenje s številom 5 itd. 

Podoben način uporablja tudi večina nemško govorečih držav in v 

skandinavskih državah. V anglo-saksonskem svetu se ponekod uvaja 

poštevanko nekoliko drugače. Najprej se uvede poštevanka števila 2 

in z njo dvakratniki, nato poštevanka števila 5 in z njo petkratniki, 

sledi poštevanka števila 9 in devetkratniki. Preostale zmnožke se 

učenci učijo enega po enega tako, da uporabljajo različne strategije 

povezav z že naučenimi zmnožki.  

 

Množenje in deljenje v okviru poštevanke naj bi učenci avtomatizirali 

v tretjem razredu (Učni načrt, 2011). Učitelji običajno po nekaj 

poštevankah cikel prekinejo z vsebinami iz druge teme npr. 

geometrije, vključujejo se tudi ure utrjevanja, kjer se drila vse že 

https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/4515428/postevanka?View=1&Query=po%c5%a1tevanka
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usvojene poštevanke. Kljub velikemu trudu učiteljev pa se v 4. 

razredu, običajno pri vsebini pisno množenje, izkaže, da so učenci 

poštevanko »pozabili« (Lipovec, 2018). 

 

Kaj pa je to avtomatizem? To je takrat, ko nekaj počnemo brez 

razmišljanja, kako bomo to naredili, na primer, ko vozimo avtomobil 

in brez razmišljanja prestavljamo prestavno ročico v pravo prestavo, 

ali ko pišemo, pa nam ni potrebno več razmišljati, katera črka sledi 

kateri in kakšne oblike sploh posamezna črka je. Avtomatizem 

poznajo tudi naši notranji organi, ki delujejo povsem brez naše volje, 

na primer srce, ki utripa najsi bi mi to želeli ali pač ne (Klug, 2020). 

 

Igrifikacija 

V samem procesu učenja ima igra velik pomen. Če poenostavimo 

strokovni termin, pomeni to, učenje skozi igro. Učenci se v tej dobi 

radi igrajo, ob tem pa pozabijo, da se učijo. 

 

Kot učiteljica v četrtem razredu vsako leto znova opazim, da so učenci 

med poletnimi počitnicami pozabili na poštevanko. Zato kar nekaj 

časa porabimo za to, da znanje obnovimo in se spomnimo, kar smo 

že znali. Pri utrjevanju poštevanke se poslužujem kar nekaj različnih 

aktivnosti in nalog, ki vam jih bom opisala. Lahko jih uporabljate tako 

v šoli kot doma. 

 

Na koncu vam bom predstavila pripomoček za urjenje poštevanke, ki 

ga lahko izdelate sami. Opisala bom tudi postopek izdelave in 

njegovo uporabo. 

 

Hitra vaja 

Kadar utrjujemo in ponavljamo poštevanko, pišemo na začetku ure 

matematike hitro vajo. Na glas povem deset računov, učenci pa v 

zvezek zapisujejo le rezultate. Če jim kak račun uide ali ga ne znajo, 

naredijo črtico. Nato rezultate preverimo in učenec takoj dobi 

povratno informacijo. Zelo radi imajo to obliko vaje in kar tekmujejo, 

kdo bo imel vse prav.  

 

Igra BUM 

Učenci se to igrico zelo radi igrajo. Izberemo si lahko katerokoli 

poštevanko. Poglejmo si na primer število 3. Učenci sedijo v krogu ali 

kako drugače, a je pomembno, da je vrstni red poznan; in začnemo 

šteti: 1, 2, BUM (3), 4, 5, BUM (6) … Namesto večkratnikov števila tri, 

rečejo besedo BUM. Igra se jim zdi zabavna in ob njej pozabijo, da 

pravzaprav ponavljamo večkratnike. 

 

BIM in BAM 

Ko usvojimo igro bum, dodamo novi zlog BAM – še eno poštevanko 

oziroma njene večkratnike. 

Primer: Če izberemo besedo BUM za večkratnike števila 3 in BAM za 

večkratnike števila 5, najprej zaigramo običajno verzijo za vsako 
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poštevanko posebej. Nato pa obe pravili združimo: pri večkratnikih 

števila 3 torej izgovarjamo BUM, pri večkratnikih števila 5 pa 

izgovarjamo BAM: 1, 2, BUM, 4, BAM, BUM, 7, 8, BUM, BAM,11, 

BUM, 13, 14, BUM-BAM, 16, 17, BUM, 19, BAM, BUM, 22, 23, BUM, 

BAM, 26, BUM, 28, 29, BUM-BAM. K igri lahko vključimo tudi gibanje, 

in sicer vsakič, ko je izgovorjen zlog BUM, učenci počepnejo in pri 

vsakem BAM poskočijo. Potrebna je velika koncentracija, a v razredu 

se vseeno vzpostavi sproščeno vzdušje in smeh. 

 

Igra spomin 

V spletni učilnici učencem pripravim igro spomina. Na eni kartici je 

zapisan račun, na drugi rezultat. Obe skupaj tvorita par. Igre spomina 

so tudi zelo priljubljene in učence pritegnejo. Seveda si želijo čim 

hitreje odkriti vse pare. Vajo lahko ponavljajo, kolikor želijo. 

 

 
Slika 1: Primer igre v spletni učilnici 

Vir: Lasten 

Poštevanka števila 9 

Zagotovo ste že slišali za ta trik s prstki, a ga vseeno omenjam, če ste 

nanj pozabili. Pri utrjevanju poštevanke števila 9 si lahko otrok 

pomaga s prsti obeh rok. Začnemo z desetimi prsti, nato pa 

odvzemamo po en prst: minus en prst pomeni 1 x 9 (en prst skrijemo, 

ostane nam jih 9), minus dva prsta pomeni 2 x 9 (dva prsta skrijemo, 

ostane nam jih 8 in dodamo desetico, torej 18), minus tri prste 

pomeni 3 x 9 (tri prste skrijemo, ostane nam jih 7 in spet dodamo 

desetico, torej 27), sledi 36, 45, 54 in tako naprej. Desetice rastejo, 

enice padajo. 

 

 
Slika 2: Prikaz računanja s prsti 

Vir: Lasten 
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Kartice z računi in rezultati 

Na karticah so napisani računi in rezultat: IMAM ____. KDO IMA 4 x 

9? Ko učenec zasliši svoj rezultat, se javi, nato pa prebere račun, ki je 

zapisan na kartici. Spet se javi učenec, ki ima na svoji kartici pravi 

rezultat. Prebere svoj račun in tako naprej. Igra se zaključi, ko je na 

vrsti spet tisti, ki je začel. Iz izkušenj lahko napišem, da se učenci zelo 

radi igrajo to igro. Navadno jo uporabimo v uvodnem delu ure. 

 

 
Slika 3: Kartice 

Vir: Lasten 

 

Pripomoček za utrjevanje poštevanke 

Na začetku sem omenila, da vam bom predstavila pripomoček, ki ga 

lahko izdelate sami doma. Je zelo preprost, priročen in učinkovit. Kdo 

je avtor tega pripomočka, ne vem. Prvič sem ga videla na eni izmed 

osnovnih šol, kjer sem opravljala obvezno prakso in od takrat naprej 

ga uporabljam tudi sama. Z uporabo tega pripomočka otroci utrjujejo 

večkratnike števil in se hkrati urijo tudi v fini motoriki, saj je potrebno 

nekaj spretnosti, da ti nitka ne uide. Za tiste, ki so bolj vizualni tipi, si 

bodo sliko vzorca zapomnili in si ga bodo lahko kadarkoli priklicali v 

spomin. Če se otrok težko umiri, se bo na ta način zagotovo, saj ga bo 

premagala radovednost, kaj bo nastalo. 

 

Material, ki ga potrebujemo: 

lesena podlaga, velikosti 25 cm x 25 cm, debelina 1 cm, 

10 žebljičkov in 

barvna preja ali volna. 

 

Postopek izdelave: 

Na lesen kvadrat narišemo krožnico s polmerom približno 10 cm. 

Nato označimo dve točki, eno na vrhu in drugo na dnu krožnice. Desni 

in levi lok pa razdelimo na 5 enakih delov. Dobili smo deset točk, ki 

jih oštevilčimo, kot kaže slika spodaj. Nato pa v točke zabijemo 10 

kratkih žebljičkov. Ploskev oziroma ozadje pobarvamo po želji. 



154 
 

 
Slika 4: Pripomoček je narejen 

Vir: Lasten 

 

Uporaba pripomočka: 

Števila oz. števke, ki smo jih zapisali, predstavljajo enice. Za začetek 

potrebujemo prejo ali volno. Če bomo vadili poštevanko števila 1, 

bomo začeli na številu 1, se pomaknili na število 2, 3 in tako vse do 

10 (v našem primeru do števila 0). Okoli žebljička naredimo zanko, da 

nam nitka ne uide. 

 

Če bomo vadili poštevanko števila 2, začnemo na številu 2, nato se 

pomaknemo na število 4, 6, 8, 0 in ponovimo krog, da pridemo do 20. 

Če bomo vadili poštevanko števila 3, začnemo na številu 3, nato se 

pomaknemo na število 6, 9, (1)2, (1)5, (1)8, (2)1, (2)4, (2)7 in 

končamo na številu 3, ki nam predstavlja število 30. 

Če bomo vadili poštevanko števila 4, začnemo na številu 4, nato se 

pomaknemo na število 8, (1)2, (1)6, (2)0, (2)4, (2)8, (3)2, (3)6 in 

končamo na številu 4, ki nam predstavlja število 40. Enak princip velja 

za vsa ostala števila. Zanimivo je videti, kakšni vzorčki pri tem 

nastanejo in katere poštevanke nam dajo enak vzorec. 

 

Na spodnji sliki so prikazane poštevanke vseh števil.  

 

 
Slika 5: Prikaz poštevank 

Vir: Lasten 

 

Tistim malo bolj spretnim in radovednim ponuja pripomoček veliko 

načinov uporabe. Eden izmed njih je ta, da hkrati nanizajo več ali vse 

poštevanke, pri tem pa uporabljajo različne barve. 
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Slika 6: Prikaz vseh poštevank z različnimi barvami 

Vir: Lasten 

 

Mojemu sinu je bila ta ploščica zelo všeč. Ko je bil še predšolski, je na 

njej pletel pajkove mreže. Ob tem se je umiril in sprostil. 

 

 
Slika 7: Ustvarjanje 

Vir: Lasten 

Utrjevanje poštevanke z risanjem 

Na podoben način lahko poštevanko števil tudi rišemo in nastanejo 

nekakšne mandale. Ne samo, da učenci ponovijo večkratnike, hkrati 

razvijajo ustvarjalnost, lahko se igrajo s toplimi in hladnimi barvami, 

odkrivajo komplementarne barve, ustvarjajo ritem na risbi in 

podobno. Pri risanju in oblikovanju jim pustim popolnoma proste 

roke. 

 

 
Slika 8: Izdelki otrok 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK  

Samo po sebi umevno je, da se bo otrok prej ali slej naučil poštevanko 

ali pa vsaj nekih strategij, ki mu bodo v razredu pomagale »preživeti« 

(Klug, 2020). 
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Učenje poštevanke na pamet predstavlja nekaterim učencem velik 

zalogaj in potrebujejo veliko vzpodbude in še več vaje. Nenehno 

ponavljanje enega in istega pa lahko kaj kmalu postane dolgočasno. 

Igra in gibanje sta pomembna dejavnika učenja, zato ju je nujno 

vključevati v proces poučevanja. Staršem večkrat predlagam, naj 

vadijo poštevanko tudi zunaj hiše, na sprehodu, v gozdu, v čakalnici, 

v avtu … Mnenja sem, da je včasih treba učenje prenesti tudi ven iz 

razreda, ali v tem primeru iz domačega okolja, saj lahko učenje 

hitreje steče v bolj sproščujočem okolju. Seveda pa smo si med seboj 

različni in vsak od nas je razvil svojo strategijo, ki mu je pomagala k 

lažjemu pomnjenju poštevanke. 
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Nemiren otrok v družini 
 

MIRZANA VRŠAJEVIĆ, prof. logopedinja in surdopedagoginja 

mirzanavrsajevic5@gmail.com 

 

Povzetek: Otrok je najprej v celoti odvisen od odraslih. Šele mnogo 

kasneje svoje vedenje lahko uravnava sam. Če gre za zelo živahnega 

otroka, se bo to zgodilo še nekoliko kasneje. Za to samostojnost bo 

otrok potreboval zelo veliko moči in zelo veliko pomoči svojih staršev. 

Čarobna palčica na tej poti je doslednost. Dosledni morajo biti vsi 

odrasli, ki se v življenje nemirnega otroka vključujejo. Nemirnost, 

odsotnost, potrebe po počitku in zmanjšana sposobnost pozornosti 

so pogoste značilnosti otrok. ZA otroke ADHD (attention deficit 

hyperactivity disorder) so značilne motnje pozornosti, nimajo 

potrebe po počitku, odreagirajo, da ne bi prej pomislili. To so 

lastnosti vsakega otroka. Problem pa nastane, če so te lastnosti tako 

močno izražene, da ovirajo življenje doma ali življenje otroka v 

instituciji. Tam se pogosto zgodi, da takega otroka vrstniki ne 

sprejemajo. Včasih takega otroka institucija napoti k zdravniku. 

Obravnava bo precej uspešnejša, če se bodo starši lahko vključili v 

skupino staršev, ki imajo enake težave z otrokom. V Domu Frana 

Grma se vsak dan srečujemo z otroki, ki imajo ADHD. Vsak dan se 

učimo, kako je obvladati, kako živeti z njo. Tesno sodelujemo tudi s 

starši, dajemo jim napotke, smernice.  

Ključne besede: otrok, nemiren otrok, vzgoja, samopodoba, ADHH 

 

Abstract:  The child is first and foremost entirely dependent on the 

adults. Only much later can he regulate his behaviour on his own. If 

it is a very lively child, it will happen a little later. For this 

independence, the child will need a lot of strength and a lot of help 

from his parents. The magic wand on this journey is consistency. All 

adults involved in the life of a restless child must be consistent. 

Restlessness, absence, need for rest and reduced ability to pay 

attention are common characteristics of children. ADHD (attention 

deficit hyperactivity disorder) children are characterized by attention 

deficit hyperactivity disorder, they do not need to rest, they react so 

as not to think before. The problem, however, arises if these qualities 

are so strongly expressed that they hinder life at home or the life of 

a child in an institution. There, it often happens that such a child is 

not accepted by peers. Sometimes the institution refers such a child 

to a doctor. The treatment will be much more successful if the 

parents are able to join the group of parents who have the same 

problems with the child. At the Fran Grma Home we meet children 

with ADHD every day. Every day we learn what it’s like to master it, 

how to live with it. We also work closely with parents, giving them 

instructions and guidelines. 

 

Key words: child, restless child, upbringing, self-esteem, ADHH 
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UVOD 

Otrok, pri katerem se pojavljajo znaki sindroma ADHD, težko nadzira 

vedenje in pozornost. Če bi imeli ljudje, tako kot naprave, gumbe za 

vklop in izklop, ADHD verjetno sploh ne bi obstajal. Žal je proces 

samoregulacije in nadzora nad vedenjem veliko bolj zapleten 

(Sandberg, Santanen, Jansson, Lauhalouma in Rine, 2009, str. 9). 

Dandanes vse pogosteje slišimo, da je otrok hiperaktiven, vendar 

diagnoza ni tako preprosta. ADHD se po svojih simptomih razlikuje 

od sorodnih motenj in vedenjskih vzorcev. Za sindrom ADHD je 

značilno, da se pri otroku pojavi že pred 7. letom starosti, vključuje 

vsaj 6 simptomov, vztraja vsaj 6 mesecev in se kaže v vsaj 2 okoljih 

(npr. v šoli in doma) (Peklaj, 2016, str. 74).  

 

V domu Frana Grma imamo veliko otrok z ADHD. Težave imajo pri 

vsakodnevnih opravilih: nimajo potrpljenja počakati, da pridejo na 

vrsto, nestrpni so med razgovori, radi bi samo oni govorili, nimajo 

mira pri mizi, radi bi bili prvi … Če samo en otrok v skupini ima ADHD, 

to lahko vpliva na celotno strukturo skupine. Pomembna so pravila, 

red doslednost, da bi skupina delovala funkcionalno. Težave so 

najbolj izrazite na začetku šolskega leta, septembra, ko so otroci prvič 

nameščeni v dom, so v stiski zaradi spremembe okolja, potem so 

simptomi ADHD še bolj pogosti in intenzivni. Včasih smo prisiljeni 

klicati starše, da pridejo iskat otroka in ga odpeljat domov. To se je 

do zdaj pokazalo kot pozitivna izkušnja, ker starši najbolj poznajo 

svojega otroka in ga najhitreje pomirijo. Včasih nekateri potrebujejo 

samo objem staršev, da bi premagali stisko, ki jo imajo.  

 

Značilnosti ADHD 

Ko govorimo o otrocih z ADHD, imamo v mislih tiste prekomerno 

živahne in aktivne otroke, ki s svojo energičnostjo, neposrednostjo in 

zahtevnostjo predstavljajo velik izziv tako za starše kot za vzgojitelje, 

učitelje in tudi vrstnike (Caf in Rotvejn Pajič, 2019, str. 9): 

˗ Težave s koncentracijo. 

˗ Otrok ves čas nekaj počne in sploh nima potrebe po počitku. Rad 

teka. Taki otroci pogosto nemirno spijo. 

˗ Otrok ne more počakati. Odreagira prehitro, ne da bi premislil. 

Nima samokontrole. Pogosto celo ve, kakšne bodo posledice 

njegovega vedenja, pa si ne more pomagati. 

 

Vzroki za ADHD 

Včasih se ADHD pojavi skupaj z neko drugo boleznijo. Možgani teh 

otrok so izjemno občutljivi. Njihov razvoj lahko zmoti virus, ki je okužil 

nosečo mamo. Na razvoj otrokovih možganov močno vpliva tudi, če 

mama kadi, če uživa droge, alkohol. Možgane lahko poškoduje 

obporodna infekcija. ADHD lahko sproži tudi kaka druga bolezen 

otroka, ADHD se lahko tudi podeduje, nekateri iščejo razloge v 

sodobni hrani, v umetnih barvilih, najbolj gotovo pa je, da je ADHD 

rezultat genetskih in okoljskih faktorjev. Povsem mogoče je tudi, da 

imajo možgani otrok, ki imajo ADHD, drugačno kemijsko sestavo kot 
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možgani otrok, ki te motnje nimajo, in jim je zato kaka zdravila v 

resnici lahko tudi pomagajo. 

 

Barton (1999 str. 15) pravi, da otroke, ki imajo umirjen temperament, 

ki so sproščeni, jedo in spijo, ne jokajo veliko, jih sprejemamo, so nam 

v veselje in se nanje pozitivno odzivamo. Otroci, ki veliko jokajo, o 

neješči in malo spijo, nam dajejo občutek, da smo slabi in neuspešni 

starši. Takrat starši začnemo dvomiti o sebi in v odnosu do otroka 

začnemo sprejemati odločitve, ki niso v redu. Otrok nas razume, kot 

da ga ne maramo. To pa je odlična osnova za razvoj otrokovega 

zahtevnega temperamenta. Starši ne povzročamo otrokove 

hiperaktivnosti, jo lahko zelo okrepimo. Tudi okolje ne povzroča 

otrokove hiperaktivnosti, lahko pa jo zmanjša ali poveča. Z roko v roki 

z ADHD gredo še težavno vedenje, učne težave, jezikovne motnje, 

strah in depresija. 

 

Ali lahko ADHD zdravimo? 

Lahko in pomembno je, da simptome omilimo, kolikor lahko. 

Medicinsko zdravljenje: uporaba zdravil, ki učinkujejo na osrednje 

živčevje. Učinkovita so tudi zdravila, ki jih uporabljamo pri depresiji. 

Vsa zdravila imajo stranske učinke in niso priporočljiva za otroke 

mlajše od pet let. 

Psihološko zdravljenje: vedenjska terapija. Namen te metode je, da 

otrok svoje vedenje ozavesti in se ga nauči predvidevati. Na tem 

delamo vsakodnevno. Vsi se moramo naučiti lepega vedenja, nemirni 

otroci pri tem niso nobena izjema. Ključno vlogo v tem imajo starši, 

ali vzgojitelji, če je otrok nameščen v domu. Postopoma delamo to 

sami in pri tem posnemamo svoje starše, učitelje prijatelje. Pri 

nemirnem otroku je ta proces daljši in zahteva od njega ogromno 

energije. 

Vedenjska terapija omogoči otrokom, da se uči iz primerov drugih in 

do svojih staršev. Ključno je, da začnemo z njo dovolj zgodaj. Za 

otroke, ki so nameščeni v domu, imajo ključno vlogo vzgojitelji in 

drugi sostanovalci. Pri vedenjski terapiji je pomembno delati vsak 

dan, biti dosleden, kar na koncu da pozitivne rezultate. Včasih se 

nemirnost zavleče v vse življenje. Pomembno je, da se otroci naučijo 

nadzorovati svoje vedenje. Treba ga je »ozavestiti«, da otrok 

prepozna svojo »stisko«, da lahko zaprosi učitelja/vzgojitelja, da mu 

da 5 min miru, da se umiri. Nekateri mladostniki v našem domu ADHD 

premagujejo s pomočjo športa. Ker imajo preveč odvečne energije, 

hodijo teč ali kolesarit vsak dan. Potem pridejo kot »prerojeni«, so 

čisto umirjeni in nekaj časa normalno funkcionirajo. To je praksa pri 

srednješolcih. Osnovnošolci tudi radi tečejo. Fant iz naše skupine 

vsak dan med 16.00 in 17.00 gre na igrišče »vozit traktor ali 

tovornjak«. Ti otroci imajo težave v šoli, v odnosu do sovrstnikov, ker 

ne morejo počakati, da so na vrsti, ali pa zahtevajo, da je vse po 

njihovo. Tak otrok se zaveda, da je nepriljubljen, to pa načne njegovo 

samopodobo. Pogosto so osamljeni. 
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Odnos med staršem in otrokom 

Odrasli imamo pričakovanja, kako naj bi se naš otrok obnašal. Če se 

ne obnaša tako, nismo zadovoljni: ne z njim in ne s samim seboj. 

Zavedati se moramo, da naše vedenje vpliva na otrokovo vedenje. Če 

otrok naredi nekaj prav, ga pohvalimo in nagradimo. V domu v 

skupini je 6 otrok, 4 srednješolci in 2 osnovnošolca. Vsak dan se sproti 

dogovorimo, kako bomo preživeli popoldan, ko otroci končajo učne 

ure. Če med dnevom ni bilo vedenjskih težav (grde besede, žaljenje 

drugih, neprimerno obnašanje za mizo, goljufanje pri uporabi 

telefona), si potem zvečer za nagrado skupaj ogledamo film ali 

igramo video igrice, ki so primerne za njihovo starost. Če pa so se 

pravila kršila, potem igramo družabne igre, socialne igre in se 

pogovarjamo o tekočih problemih in stiskah. Ker so otroci nameščeni 

v domu, starše tedensko obveščamo o njihovem vedenju, počutju. 

Sodelovanje s starši je zelo pomembno. Nemiren otrok ves čas dela 

stvari, ki jih ne odobravamo, zato bi ga lahko ves čas kaznovali, kar bi 

vodilo v neskončno veliko negativnih izkušenj. To pa bi jim dalo 

občutek, da so slabi. Starejši otroci z ADHD imajo za seboj morje 

negativnih izkušenj s starši, učitelji in sovrstniki. 

 

Otrokova neprimerna obnašanja so zato: 

Da bi si pridobil pozornost 

Vsak otrok si želi pridobiti pozitiven odziv: nasmeh, spodbudno 

besedo, objem. Še posebej če prihaja iz družine, kje tega ni bilo. Če 

tega ne bo dobil, bo poskušal pridobiti pozornost na drugačen način: 

običajno je to neprimerno vedenje. To pa izzove negativen odziv. Če 

se odrasli na tako vedenje odzovemo, ga bo ponavljal. Otrok si misli: 

bolj negativen odziv kot noben odziv. 

 

Februarja 2020 smo v skupino dobili fanta, ki je star 7 let in ima 

ADHD. V začetku smo imeli z njim ogromno težav, od grdih besed, 

obnašanja za mizo, higiene. Najprej smo začeli delati na ozaveščanju 

njegovega besednega zaklada. Za vsako grdo besedo in kletvico smo 

poiskali eno primerno besedo in joj je moral uporabljati. Za »kazen« 

je vsakič moral narediti 3 počepe. Na začetku je kazal veliko upora in 

je še grše govoril. Drugi otroci iz skupine so ga spodbujali, da se začne 

lepo pogovarjati, ker oni ne radi poslušajo takšne besede. S časoma 

se je fant navadil, da ne govori grdo. Svojo pozornost je iskal na drugi 

način. Na začetku smo ga vsako uro pohvalili, ko ni bilo grdih besed. 

Potem se je to stopnjevalo na ves dan, teden in mesec. Pohvala ima 

največjo vrednost, če je nepričakovana. 

 

Da bi imel kontrolo nad situacijo 

Otrok mora vedeti, kdo mu daje navodila, kdo je zanj odgovoren in 

tudi ve, ali je ta človek tega sposoben. Majhen otrok je hvaležen za 

omejitve, ker se na tak način počuti varnega. Če otrok nima jasnih 

mej, bo s svojim vedenjem situacijo preizkušal in meje iskal. 

Neprimerno se bo vedel tako dolgo, da mu bo odrasli jasno pokazal, 

kje so meje. Ko bo otrok že malo večji, se bo o teh mejah zagotovo 

pogajal. Problem je, če otrok nima od začetka postavljene meje. 
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Otroci, ki pridejo v dom, so med drugimi odvisni od elektronskih 

naprav. V domu je dovoljena uporaba elektronskih naprav za 3 ure 

dnevno. Na oglasni deski imamo tabelo, kje vsak vpisuje svojo 

porabo. Ob 21.45 je treba elektronske naprave oddati v vzgojiteljevo 

sobo. Pri tem imajo vsi otroci težave. Vzgojitelji vztrajamo pri tem 

pravilu. V primeru kršenja pravila, če otrok ne odda telefona, 

pokličemo starše, da pridejo iskat elektronsko napravo. Če starši niso 

v možnosti priti, potem je otrok naslednji teden brez elektronske 

naprave v domu. Tukaj damo otrokom in tudi staršem vedeti, da so 

pravila jasno postavljena in da jih upoštevamo. Pri nemirnem otroku 

se moramo zavedati, da smo mi tisti, ki smo odrasli in imamo nadzor 

nad situacijo. Pomembno je, da mu damo vedeti, da situacijo 

obvladamo ne glede na to, kakšna je. Otroci se lahko jezijo na svoje 

starše iz več razlogov: če česar ne smejo, če česa ne dobijo … Takrat 

počnejo stvari z namenom, da bi odrasli izgubili potrpljenje. 

Pomembno je, da potrpljenja ne izgubimo. Ostanimo mirni in otroku 

pokažimo, da ga razumemo in da ga imamo radi. Poskusimo 

preusmeriti otrokovo pozornost na nekaj drugega; če nam to uspe, 

otroka pohvalimo in ga nagradimo.  

 

Če ima nizko samopodobo 

»Ta je pri nemirnem otroku pogosta. Ti otroci vedo, da so njihovi 

starši utrujeni in izčrpani zaradi njihovega vedenja« (Sandberg, 

Santenen, Jansson, Lauhluoma in Rine, str. 27).  

Ko pridejo v dom, se njihovo življenje obrne v drugo smer.  Prepričani 

so, da ne morejo nič narediti prav. Tukaj otrokom nudimo vso 

strokovno pomoč.  Pri takem otroku se moramo osredotočiti na tisto 

nekaj, v čemer je dober. Poskušajmo ignorirati neprimerno vedenje. 

Bodimo pozitivni, nagradimo najmanjše otrokove pozitivne premike.  

 

Nemirno vedenje  

Nemiren otrok dela vse hitro. Ne pomisli na posledice svojih dejanj. 

Zamislimo si, kakšno bo otrokovo ravnanje, nanj se pripravimo. 

Pripravimo načrt svojega ravnanja. Ko ima otrok prosti čas v domu, 

se potrudimo, da je otrok čim bolj aktiven.  Imamo ga pod nadzorom 

ali še bolje: bodimo aktivni skupaj z njim. Za nas in za naše otroke je 

pomembno, da smo skupaj in da se imamo lepo. Poiščimo vsaj nekaj 

minut v svojem dnevu, ko bomo sami skupaj z našimi otroki in 

počnemo kaj prijetnega. Včasih gremo na individualne sprehode, 

igramo družabne igre. Če imamo otrok več, moramo tako ravnati, da 

smo sedaj z enim od njih. Vsi se moramo naučiti lepega vedenja. 

Vedenja majhnih otrok usmerjamo odrasli, kar se je v naši praksi 

pokazalo odlično. Mlajši otroci posnemajo vedenje starejših. S 

starejšimi otroki se pogovarjamo o lepem vedenju in o tem, kako so 

oni primer lepega vedenja za mlajše otroke v skupini. Včasih mlajši 

otroci ukazujejo starejšim, kaj je prav in kaj ne (opomnijo jih, če ne 

pospravijo vse za sabo, če rečejo kakšno grdo besedo). Ko rastejo 

otroci, prevzamejo odgovornost za svoja vedenja s pomočjo odraslih. 

Za nemirnega otroka je to zelo težko.  
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Če želimo pri otroku nekaj spremeniti, moramo najprej spremeniti 

svoje mnenje o njem. Pomislimo na njegove dobre lastnosti. 

Pokažimo otroku, da ga imamo radi z besedami in dejanji. Nemiren 

otrok zaide v težave, ker ne razmišlja in je prehiter. Zato starši 

pogosto naredijo stvari namesto njega. Tako mu damo sporočilo, da 

sam ni sposoben narediti najpreprostejših stvari. Njegova 

samopodoba bo tako še slabša. Če otroku dovolimo, da stvari naredi 

sam, tudi če ne pričakujemo dobrega rezultata, bo tega vesel. 

 

Igra 

Otrok v igri, s pomočjo odraslega, razvija sposobnost in spretnost, uči 

se reševanja problemov, razvija domišljijo in gradi samozavest. Uči se 

o čustvih, kaj je pravilno in kaj ne. V domu so igre zelo pomemben 

del učnega načrta. Skozi igro otroci včasih spoznajo sebe, učijo se 

potrpljenja in timskega dela. Pri otrocih z ADHD je velik problem 

počakati, da pridejo na vrsto, ali če nekaj vejo o igri in morajo biti 

tiho, ker so drugi na vrsti za odgovor. Zadnje čase uporabljamo igre 

iz knjige Vključujoče Igre od A do Ž, Veronika Gaber Korbar, Valentina 

Korbar in Katarina Picelj, Društvo Taka Tuka. Tukaj imamo sklop iger, 

ki so namenjene ustvarjanju pozitivne klime, povezovanja in 

vzpostavljanja varnega okolja. Zelo uporabna igra je tudi Vrtiljak  

Čustev, Taka Tuka. Pri tej igri se učimo o čustvih. Nemirni otroci, 

avtistični otroci imajo ogromne težave prepoznati vsa čustva, kaj 

pomeni, če nekoga užalimo z našim vedenje, kako se počutimo, ko 

smo slabe volje … 

Pomembno je, da ne tekmujemo z otrokom v igri, igro nadzorujemo 

ali vodimo. Nemiren otrok se ene igre hitro naveliča. Namesto da igro 

zamenjamo, vztrajamo v njej, iščemo nove možnosti, ki jih ta igra 

omogoča. Tako bomo z otrokom razvajali njegovo domišljijo. 

 

Veščine sobivanja 

Ko govorimo z otrokom, uporabljamo jezik, ki ga razume. 

Uporabljamo kratke stavke. Ne silimo v otroka, da začne govoriti, 

damo mu čas, da se sam pomiri in začne govoriti. Ko je otrok 

razburjen, lahko skozi pogovor ugotovimo, kaj je bilo tisto, kar ga je 

razburilo. Pomembno je, da ne govorimo preveč. Če govorimo veliko, 

bomo izgubili njegovo pozornost. Pomislimo na vsako besedo, ki jo 

bomo uporabili kot na zelo dragoceno orodje. Tako nam bo otrok 

prisluhnil in slišal, kaj želimo povedati. 

 

Poslušanje 

Poslušanje je osnova za dober odnos. Poslušati moramo pozorno, biti 

moramo zbrani. Poskušajmo razumeti občutke za izgovorjenimi 

besedami. 

Očesni stik 

Zelo pomemben je tudi očesni stik. Ne pogovarjajmo se z otrokom, 

če nas ne gleda v oči, če želimo, da razume in upošteva to, kar mu 

govorimo. Še pomembnejše je, kaj naredimo. Ko mu dajemo 

navodila, bodimo čist blizu. Tako bodo imele besede večji učinek, 

mnogo večji, kot če mu govorimo iz druge strani sobe. 
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Telesna govorica 

Komunikacija je vedno besedna in nebesedna. Če niste skladni, nam 

otrok ne more verjeti. Pomembno je naše vedenje, izraz na obrazu, 

ton glasu. Učinek bo boljši, če se otroku približamo, se nasmehnemo 

in ne mrščimo čela.  

Izražanje občutkov 

Otroku povejmo, kako se počutimo. Pokažimo mu, da nas je 

užalostilo nekaj, kar je naredil, da nas je razjezilo ….  

 

Navodila za primerno vedenje 

Otroci z ADHD in otroci z avtistično motnjo potrebujejo navodila in 

strukturo, da bi lažje funkcionirali. Na ta način se počutijo varno. 

Nekatera navodila imamo napisana v skupini na oglasni deski. Vedno, 

ko kam gremo s skupino (kino, mesto ...), se pogovorimo o vsem, kam 

gremo, kako se obnašamo, kaj lahko počnemo in kaj ne. Pogosto se 

zgodi, da otrok potem, ko je dobil navodilo, reče: »Zakaj?« To naredi, 

da bi nas premotil. Temu ne nasedajmo, preslišimo in ne začnimo z 

razlago. Včasih se otrok naredi, da ne zna in ne želi, da mu pomagamo 

in tako drugi otroci naredijo namesto njega. Namesto tega ga 

motiviramo, da bo vztrajen in bo nalogo opravil. Pazimo, da 

končamo, kar smo začeli. 

Pravila uspešnega sobivanja 

˗ Prepričajte se, da imate z otrokom očesni stik. 

˗ Prepričajte se, da vas posluša. 

˗ Izogibajte se neprijetnim navodilom. 

˗ Otroku dajte kratka in jasna navodila in mu pripovedujte stvari. 

˗ Eno navodilo naenkrat. 

˗ O navodilih ne razpravljamo. 

˗ Dajte otroku pohvalo takoj, ko opravi nalogo. 

˗ Informacijo, vprašanja in navodilo uporabljajte ločeno. 

 

Vedenje, ki ga odobravamo in ga od otroka pričakujemo, vedno 

nagradimo. Zelo dobra in primerna nagrada je že naša pozornost, 

objem, nasmeh. Vsi smo rada pohvaljeni. Včasih vzamemo neko 

vedenje za samoumevno. Otroci, ki niso opaženi in niso pohvaljeni, 

so na dobri poti, da se bodo začeli vesti neprimerno. Pohvala je zelo 

pomembna za samopodobo otroka. 

 

Primeri dobre prakse 

Februarja 2020 smo v dom dobili fanta, imenujmo ga Matija, 7 let 

star. V dom so ga namestili zaradi slabih družinskih razmer. Matija je 

avtistični otrok z ADHD s težavami pri branju in pisanju. Matija hodi 

na našo šolo v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. V šoli je vsak 

dan hodil na razgovor k svetovalni delavki ali psihologinji zaradi svojih 

izpadov in ker je motil pouk. V učilnici je imel svojo spremljevalko. Ko 

so ga namestili v naš dom, je bilo prvih nekaj mesecev neznosno. 

Vsak dan se je kregal z nami zaradi pravil. Včasih je kričal, vpil, da bi 

rad šel domov, da je tukaj vse za nič, da njemu nihče ne bo govoril, 

kako se bo on obnašal, ta pravila so zanič … Pri mizi ni imel miru, 

vedno je hotel biti v centru pozornosti, pozornost je iskal na vsak 
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način. Pri vseh vzgojiteljev je preizkušal meje, dokler lahko gre. 

Obsesijo ima s pralnimi stroji. O tem bi se rad ure in ure pogovarjal. 

V svoji sobi je izdelal iz kartonskih škatel pralne stroje, pomivalne in 

sušilne stroje. Prvi dan smo mu predstavili dom, kako funkcioniramo 

in kakšna so pravila pri nas. Navodila smo mu dajali kratka in jasna. 

Vsakič se je uprl, da on tega ne bo naredil, da on tega ne počne, da 

to počne mama. Glasno je govoril in besedni zaklad je imel veliko 

grdih besed in kletvic, kar je zanj bilo normalno. Vsakič smo ga 

opozarjali, da se tukaj tako ne pogovarjamo. Zmenili smo se, da ko 

ima izpade jeze, da je potrebno, da gre v sobo, da se pomiri, da ne 

moti druge, ker tudi on ni vesel, ko je njega kaj motilo. Ko je začel 

kričati, bi ga takoj poslali v sobo. Sčasoma je začel hoditi sam in začel 

je postopoma ozaveščati svoje vedenje in izpade. Ko se zdaj 

pogovarjamo o njegovem prihodu, pravi, da se je tako obnašal zaradi 

stiske, ker ni vedel, kaj je pravilno, ko smo mi vztrajali, da nekaj 

naredi, npr.: da pospravi za sabo, potem bi še bolj zaradi stiske vpil. 

Priznal mi je celo, da ga je na začetku bilo strah zaradi miru in pravil, 

ter ker smo vsi bili prijazni do njega, ne glede na to, kaj je naredil. On 

tega ni bil navajen doma, po navadi bi ga pretepli, če je naredil kaj 

narobe. Čez nekaj mesecev, ko je dojel, da tukaj ni fizičnega nasilja (v 

stiskah/izpadih), je vedno govoril: »Kaj mi boš naredila zdaj? A me 

boš vrgla od steno? A me boš vrgla na tla?« Ves čas je bil v grči. Začel 

se je sproščat in na nek način bolj normalno funkcionirat. Za mizo, 

med kosilom/večerjo, se je naučil, da ko eden govori, on posluša in 

počaka, da pride na vrsto. Na tem smo delali več mesecev, da se na 

splošno nauči počakati, da ko eden govori, je on tiho. V svoji sobi iz 

kartonskih škatel je izdelal celo stanovanje, z vsemi aparati. Vsak dan 

kuha kosilo, pere/suši oblačila, posodo. Njegova najboljša prijateljica 

je veverička Sara. Za Saro pripravlja kosila. Včasih Sara je tudi z nami 

za mizo. Matija joj postavi krožnik, razloži ji, kako se pravilno sedi, kaj 

je prav in kaj ni. Razlaga ji in jo kaznuje, če kaj narobe naredi. Matija 

se ima za odraslega in rad drugim ukazuje in jih kontrolira. Tukaj ga 

ves čas ustavljamo. Rad se tudi poheca, včasih je tudi užaljen, če heca 

ne razume, potem mu razložimo, za kaj se gre. Matija vsak dan hodi 

na igrišče med 16.00 in 17.00. Na igrišču pade v »svoj svet«, se vživi 

v teh svojih igrah, kot da bi bile realne. Včasih mu nekdo poškoduje 

avto, potem pride po nasvete, kaj naj naredi, kam naj ga pelje na 

popravilo, včasih malo zamudi … 

 

Letos, ko je prišel nazaj s počitnic, je čisto drugi otrok. Zdi se mi, da 

je na nek način bolj dozorel in se bolj zaveda vsega. Ves september 

smo ponavljali pravila, ker jih on enostavno potrebuje, da bi čim bolj 

normalno funkcioniral. Lansko leto je vpil, da on ne gre ob 20.00 spat, 

zdaj sam pove, da je že čas, da gre v svojo sobo. Matija je ne glede na 

svoje motnje pravičen, ne laže in ne mara, da mu drugi lažejo. Držimo 

se dogovora. Matija pravi, da se boljše počuti v domu kot doma, 

zaradi miru, ki ga ima. Vsakič pred počitnicami je zaskrbljen, ali bo 

spet prišel nazaj.   
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ZAKLJUČEK 

Vsak otrok z ADHD potrebuje drugačen pristop in obravnavo. 

Dosedanje izkušnje v domu so pokazale, da če otrok z ADHD pride 

prej v našo ustanovo, so večje možnosti, da se njegovo vedenje in 

obnašanje uredi. Otroci drugače funkcionirajo v domu in doma. V 

domu imamo bolj pravila, red in strukturo in se tega tudi držimo. 

Otroci to rabijo in se na nek način počutijo varno. Ko otroci pridejo v 

težave, pogosto pridejo k nam, da jim pomagamo. Skupaj se učimo, 

kako vsak dan premagati nove izzive in izkušnje ter kako živeti z njimi. 

Učimo se nadomestiti slabe navade z dobrimi navadami. Včasih nam 

uspe, včasih potrebujemo več potrpljenja in močne volje. Pomembno 

je verjeti vase, svoje delo, da otroci to začutijo, potem s časom 

pridejo tudi pozitivni rezultati. 
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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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