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Beseda uredniškega odbora 

 

Vsi otroci imajo temeljno pravico do izobraževanja, tudi na 

konfliktnem območju. Na milijone otrok po vsem svetu zaradi 

oboroženih spopadov še nikoli ni videlo učitelja. V vojnem času so 

otroci pogosto ločenih od svojih domov, šol in storitev, ki jim 

pomagajo preživeti in napredovati, hkrati pa so ključnega pomena za 

njihov zdravi razvoj in prihodnost.  

 

Nezmožnost hoditi v šolo v Evropi leta 2022 nas skrbi, saj je to eden 

izmed dejavnikov, ki neposredno vpliva na otrokov razvoj in dobro 

počutje. Vzgojno-izobraževalne ustanove so otrokov drugi dom, 

pomenijo varnost, sprejetost, možnost igre, druženja … Kaj lahko ta 

trenutek storimo mi, ki smo tako blizu temu območju in hkrati tako 

še daleč od otrok, družin, ki bodo prišli tudi v naš kraj? Potrebujemo 

zdravo držo, vlogi učitelja in vzgojitelja bosta tisti, ki bosta nadaljevali 

z izobraževanjem. Deveta številka revije prinaša pester tematski 

nabor člankov, iz katerih je razbrati prednost in srčnost 

pedagoškemu poklicu. Zavedajmo se vseh kulturnih, socioloških 

razlik in bodimo na te otroke v zavodih pripravljeni, da pomagamo 

tako, kot znamo – s kakovostnim prenosom znanja, ker  
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Planinski krožek v osnovni šoli 
 

MARIJA BAŠKARAD, prof. soc. in pedag. 

marija.baskarad@os-duplek.si 

 

Povzetek: Mladi preživljajo vedno več časa na zaslonskih medijih in 

v zaprtih prostorih, kar dokazano zavira njihov optimalni razvoj 

(telesni, psihološki in socializacijski). Planinski krožek je lepa 

priložnost, da jim ponudimo večurno preživljanje v naravi in s tem 

izkustveno učenje, gibanje, spoznavanje njihovih zmogljivosti in 

proste domišljijske igre. V članku opišemo, kako se lotiti in 

organizirati planinski krožek na šoli, kje najdemo informacije in kdo 

nam pri tem lahko pomaga. Prav tako osvetlimo nekatere prednosti, 

ki jih ima planinska dejavnost za razvoj mladega človeka.  

 

Ključne besede: pohodništvo, preživljanje časa v naravi, izkustveno 

učenje, vzgoja vrednot 

 

Abstract: young people are spending more and more time on screen 

media and indoors, which has been proven to inhibit their optimal 

development (physical, psychological and socialization). The 

mountain club is a beautiful opportunity to offer them several hours 

of spending time in nature and experiential learning, movement, 

learning about their abilities and free fantasy games. In this article 

we describe how to start and organize a mountain club at school, 

where we find information and who can help us with that. We also 

highlight some of the benefits that hiking has for the development 

of young people. 

 

Key words: hiking, spending time in nature, experiential learning, 

education of values 
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UVOD 

Planinstvo je del slovenske identitete, ki pa zaradi pomanjkanja 

strokovno usposobljenega kadra v predšolski in šolski vzgoji redko 

doseže zadostno zanimanje med mladimi, v kolikor le-ti ne prihajajo 

iz planinsko usmerjenih družin. Program v šolski sistem poleg redne 

športne vzgoje prinaša možnost dodatnih vsebin na področju 

rekreacije v obliki planinstva in vzgojo mladega kadra, hkrati pa 

povezuje šolstvo z neformalnimi oblikami druženja v planinskih 

društvih, ki niso usmerjena v tekmovalno obliko športa, ampak v 

vzgojno-izobraževalno in tudi s poudarkom na zdravem načinu 

življenja in pozitivnim odnosom do narave, kar je med mladimi danes 

bistvenega pomena; saj jih od vedno večje akutne digitalne demence 

vrača nazaj k naravi (Mentor planinske skupine, b. l.) 

 

V Sloveniji se zanimanje za planinsko dejavnost povečuje. Vedno več 

ljudi zahaja tudi v visokogorje. Za obisk visokogorja, predvsem, če se 

ga lotevamo v samostojni izvedbi je potrebo določeno specifično 

znanje (orientacija v naravi, spremljanje vremenskih razmer, 

načrtovanje izleta ali ture, potrebna oprema), veščine (gibanje v 

visokogorju), sposobnosti (telesna in psihološka pripravljenost). Žal 

smo v zadnjem času priča večjemu številu nesreč, tudi takšnih s 

tragičnim koncem. Na spletni strani Gorske reševalne službe 

Slovenije lahko pregledamo statistiko intervencij. V letu 2020 jih je 

bilo 244, letu 2021 pa že 315 (Statistika nesreč, b. l.). »Gorski svet je 

prostor, kamor vstopamo z veliko mero spoštljivosti, strpnosti in 

razumevanja,« pravi strokovni sodelavec PZS in gorski 

reševalec Matjaž Šerkezi v intervjuju za zurnal24ur.si. 

 

Tudi število težkih nesreč s tragičnim koncem se povečuje. Že zaradi 

tega je zelo pomembno, da učence in s tem posredno tudi starše 

osveščamo na to temo in jih z izvajanjem planinske dejavnosti 

navajamo na čim bolj varno zahajanje v gore. Drugi vidik, za katerega 

mislim, da je še kako pomemben, pa je, da učence s to dejavnostjo 

popeljemo v naravo. V doživljanje narave njenih lepot, vonjav, 

šumov in bogastva, ki nam jih nudi. 

 

Otrok in narava  

Nekje sem prebrala misel znanega profesorja Socialne ekologije na 

Yale School of Forestry and Environmental Studies Kellerta: »Otroci, 

ki živijo v stiku z naravo in pridobivajo direktne izkušnje skozi in z 

naravo, so bolj srečni, bolj intelektualno sposobni, čustveno stabilni 

in imajo boljše razvit sistem vrednot.« Podobno ugotovitev lahko 

preberemo v knjigi Doživljanje narave, in sicer: »Ko se tako otroci kot 

odrasli navzamejo igrivosti in se skupina poveže v otroškem duhu 

nedolžnosti, vključenosti in zabave, živčnost in zadržanost 

popolnoma zbledita. Zdaj so odrti in pripravljeni na učenje« (Cornell 

Joseph, 2019). V strokovni literaturi zasledimo vedno več člankov, 

prispevkov, dejavnosti in aktivnosti povezanih s temo »Otrok in 

narava«. Tudi v tujem članku z naslovom U.S. Fish and Wildlife 

Service Launches Let’s Go Outside! Lahko preberemo, kako 
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pomembno je, da otroci preživljajo čas v naravi, v naravnem okolju, 

saj opažajo, da otroci razvijajo motnjo, ki jo v članku poimenujejo 

»Nature-Deficit Disorder«, kar bi lahko prevedli »motnja 

pomankanja narave«. Kar je vsekakor zaskrbljujoče in povezano s 

prisotnostjo zaslonskih medijev, kar pa opisujemo na drugem mestu 

v tem članku. To področje bi veljalo raziskati, saj to ne vpliva samo 

na otrokov telesni, socialni in psihološki razvoj, temveč tudi na pojav 

vedno več učnih težav, ki so povezane s pomanjkljivo koordinacijo, 

motoriko, pozornostjo in še bi lahko naštevali. Število učencev s 

posebnimi potrebami narašča, in sicer je bilo v šolskem letu 

2015/2016 10.091 takšnih učencev, v šolskem letu 2021/2022 pa že 

14.829 (MIZS, b. l.). 

 

Informacije kažejo, da Američani, zlasti otroci, preživijo manj časa v 

rekreacijskih dejavnostih na prostem kot katera koli prejšnja 

generacija. Narava je pomembna za otrokov razvoj – intelektualni, 

čustveni, socialni, duhovni in telesni; in raziskave kažejo, da se je 

povezanost otrok z naravo in čas, preživet z naravo, zmanjšal, so se 

otroške bolezni in zdravstvene težave močno povečale. Tudi 

preprosta igra zunaj pomaga otrokom razviti boljše motorične 

sposobnosti, telesno pripravljenost in splošno zdravje ter lahko 

ustvari vseživljenjsko spoštovanje zdravih dejavnosti na prostem in 

okolja (U. S. Fish idr., b. l.). 

 

 

Še nekaj razlogov za obisk narave 

Uporaba zaslonskih medijev se pri mladih povečuje. To lahko 

opazimo že s preprostim opazovanjem mladih v vsakodnevnih 

situacijah. Na postajališču, ko čakajo na avtobus, po šoli, ko se 

vračajo domov in ob hoji gledajo v svoj pametni telefon, na ulici ali v 

restavraciji. Ta pojav pa potrjujejo tudi različni strokovnjaki. Če z 

otroki govorimo vse manj in jih po tem takem zanemarjamo, poleg 

tega pa dobivajo manj priložnosti za igro s sebi enakimi, zagotovo ne 

bodo v polni meri razvili svojih potencialov. Noben otrok se ne bo iz 

digitalnih medijev naučil maternega jezika, niti s pametnimi telefoni 

ne. Pametni telefoni zelo učinkovito kradejo pozornost tako otrok 

kot njihovih staršev in povzročajo, da otroci zgolj reagirajo, medtem 

ko so v preteklosti lahko agirali (torej uresničevali svoje zamisli). Če 

otroci prezgodaj preživljajo preveč časa z digitalnimi mediji (in danes 

ga z običajnimi 6 do 9 urami zagotovo odločno preveč), to dokazano 

škoduje njihovemu razvoju (Spitzer, 2021). V isti knjigi na strani 33 

najdemo poglavje z naslovom Kratkovidnost zaradi odsotnosti daljno 

vidnosti. V njem avtor prikaže z raziskavami podprto dejstvo, da 

prekomerna uporaba pametnih telefonov pripelje do kratkovidnosti. 

Zaradi tega so nam na Centru Šteker (center izvaja preventivne in 

kurativne programe povezane  s prekomerno uporabo in 

odvisnostmi od zaslonskih medijev), svetovali pravilo 20 – 20 – 20. 

Kar pomeni: po 20 minutah dela na zaslonskem mediju, usmerimo 

pogled za 20 sekund na predmet, ki je od nas oddaljen vsaj 20 

metrov. 
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Prav tako je skrb vzbujajoč je podatek: Pri 13-letnih dekletih, ki več 

kot tri ure na dan presedijo ob Facebooku, obstaja pet let kasneje 

dvakrat večja možnost, da bodo podlegle depresiji, kot je pokazala 

britanska študija, ki je vključevala približno 1000 mladostnikov 

(Spitzer, 2021). Najbolj učinkovita proti utež tej realnosti je, da mlade 

čim večkrat peljemo v naravo in planinski izleti so čudovita priložnost 

za to. Vzgojno-izobraževalna vrednost izletništva se kaže v več 

razsežnostih. Ena izmed njih je izobraževanje v »živo«. Tukaj gre za 

neposredno vključevanje otrok v naravo in na planinske poti, kjer 

pridobivajo znanja, ki so jih prej pridobivali iz knjig. Pri tem gre za 

izkušenjsko doživljanje (Podbrežnik, 2017). Ravno izkušnje so tiste, ki 

nam nudijo doživljanje sveta in s tem možnost za osebnosti razvoj, v 

katerem spoznavamo, katere vrednote so tiste, h katerim želimo 

stremeti. Z gibanjem se otrok zaveda lastnega telesa in doživlja 

veselje ter ponos ob tem, ko razvija lastne sposobnosti in spretnosti. 

Preko gibanja razvija občutek za ritem in hitrost ter pridobiva 

razumevanje za prostor in čas. Ko otrok išče načine za reševanje 

gibalnih nalog, je pri tem ustvarjalen. Hkrati mora pri tem s svojo 

lastno domišljijo odgovoriti na nove izzive, ob katerih izraža tudi 

svoja čustva (Podbrežnik, 2017). Iz zapisanega lahko sklepamo, da je 

planinska dejavnost dobra za razvoj mladega človeka na vseh ravneh. 

Tako za razvoj motoričnih sposobnosti, kondicijske vzdržljivosti, ki je 

povezana z ohranjanjem koncentracije (ta pa je še kako nujna pri 

šolskem delu) kot tudi na psihološki ravni (razvoj psihične stabilnosti 

in prenašanja frustracij) in pa socializacijski ravni, v kateri se učijo 

medosebnih odnosov, odzivanja tako na svoje potrebe, kot na 

potrebe sogovornika. Učenci se na planinskih izletih seznanijo tudi z 

osnovami orientacije, opazovanjem vremena, naučijo se strokovnih 

planinskih izrazov (markacija, tura, kažipot, smerokaz, tehnična 

oprema, alpinizem, plezanje in drugo), branje zemljevidov, 

rastlinskih pasov in še bi lahko naštevala. 

 

Organizacija planinskega krožka 

Zgoraj je naštetih samo nekaj pozitivnih učinkov planinskega krožka. 

Vsekakor bi jih lahko našli še veliko več. Planinski krožek na naši šoli 

vodim že 12 let. V sklopu planinskega krožka organiziramo 5 izletov 

v enem šolskem letu. Vključeni so učenci od 1. razreda naprej. Na 

začetku šolskega leta učencem razdelimo prijavnice na planinski 

krožek. Informacije so podane v obliki zloženke. Na njej smo staršem, 

skrbnikom podali informacije o načrtovanih izletih (predvideni cilji 

izletov in terminski načrt), osnovne informacije o opremi, ki jo učenci 

potrebujejo (nahrbtnik, ustrezna obutev, oblačila, prilagojena 

letnemu času), prehrani (kaj je zaželeno, da imajo s seboj v 

nahrbtniku). Ko so starši/skrbniki vrnili podpisano soglasje za 

planinski krožek, smo naredili seznam vpisanih učencev po oddelkih. 

Povedati moram, da smo pri planinskem krožku sodelovale 4 

učiteljice naše šole. Pri nas je ta specifika, da imamo 2 podružnični 

šoli. Tako smo imeli na vsaki šoli po eno mentorico planinskega 

krožka. Opažam, da se učenci, predvsem do 5. razreda zelo radi 

udeležujejo planinskih izletov. Predvsem, če je v spremstvu njihova 
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učiteljica, učiteljica, ki jih poučuje. Po 5. razredu je velik upad 

zanimanja za to dejavnost, kar povezujem s prihodom adolescence, 

nekaj pa tudi s tem, da nimamo mentorja planinske skupine, ki bi 

poučeval na predmetni stopnji in bi se lažje povezal z učenci in jih 

motiviral za to dejavnost. Za izvedbo planinskega krožka je potrebno 

sodelovati z izbranim planinskim društvom natančneje mladinskim 

odsekom. Na planinskih izletih je namreč treba zagotoviti strokovno 

vodenje izleta – planinskega vodnika ali mentorja planinske skupine. 

Normativ strokovnih delavcev v spremstvu je drugačen, kot v 

splošnih dejavnostih, ki jih organizira šola. Namreč na 7 otrok en 

spremljevalec. V kolikor na šoli ni planinskega vodnika z licenco 

Planinske zveze Slovenije, ga zagotovi Planinsko društvo. Prav tako 

imajo mladinski odseki letni program razpisanih izletov in z veseljem 

sprejmejo šole in jim pomagajo pri organizaciji in izvedbi planinskih 

izletov. Povzeto po Rotovnik glavni urednik (2021). 

 

Menor/mentorica planinskega krožka 

Usposabljanje za mentorja planinske skupine je oblika 

izpopolnjevanja pedagoških delavcev s področja planinstva. Njegov 

namen je pridobitev usposobljenosti za vodenje planinskih skupin v 

planinskih društvih, vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških 

domovih, na fakultetah in v drugih organiziranih oblikah vzgojno-

izobraževalne dejavnosti. Cilj usposabljanja je udeležence seznaniti z 

različnimi oblikami in vsebinami organizirane planinske dejavnosti in 

postopki njihovega varnega vodenja. Njihova prednostna naloga je 

organiziranje in spodbujanje celoletne planinske dejavnosti za 

posamezne starostne skupine, priprava, izvedba in analiza letnega 

programa. Kandidati, ki želijo pristopiti k usposabljanju, morajo imeti 

doseženo šesto ali sedmo stopnjo izobrazbe katere koli usmeritve s 

pedagoško smerjo. Obvezna je tudi dveletna predhodna aktivnost v 

planinstvu in članstvo v PZS. K usposabljanju lahko pristopijo tudi 

študenti višjega letnika oz. absolventi, ki pa morajo namesto 

izpolnjevanja pogoja dveletne predhodne aktivnosti v planinstvu v 

času usposabljanja opraviti šestmesečno pedagoško prakso v 

planinskem društvu, ki je član PZS. Ob koncu usposabljanja je 

potrebna tudi oddaja seminarske naloge. 

 

Udeleženci, ki uspešno opravijo vse izpitne obveznosti, prejmejo 

naziv mentor planinske skupine in so vpisani v register, ki ga vodi 

Planinska zveza Slovenije. Licenca za opravljanje dela na področju 

planinstva velja eno leto oz. do oddaje poročila o delu v prihodnjem 

letu. Mentor planinske skupine mora vsako leto podaljševati licenco. 

Pogoj za podaljšanje je do 15. julija oddan izpolnjen obrazec za 

registracijo in podrobno pisno poročilo o delu v preteklem šolskem 

letu. Mentor planinske skupine lahko v okviru planinske skupine, ki 

deluje pod okriljem mladinskega odseka, planinskega društva ali 

zavoda, samostojno izvaja različne oblike planinske dejavnosti 

(sprehodi, izleti, pohodi, tabori …) na območjih, ki jih dobro pozna. 

Praviloma naj bi bila to območja v okolici njegovega kraja bivanja ali 

dela. Hkrati te oblike planinskih dejavnosti naj ne bi zahtevale 
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obvladovanja dodatnih tehničnih ali orientacijskih znanj (Mentor 

planinske skupine, b. l.). Na povezavi najdete več informacij o delu 

mentorja planinske skupine, kako se prijaviti na izobraževanje in tudi 

program večdnevnega izobraževanja. 

 

Mladi planinec 

Akcijo Mladi planinec je Mladinska komisija uvedla leta 1969 z 

namenom, da bi mlade planince usmerjala k zdravemu življenju v 

naravi, jih seznanila z osnovami planinske dejavnosti in varnostnimi 

ukrepi v gorah, ob tem pa razvijala vrline, kot so tovarištvo, 

poštenost, plemenitost, delavnost, vztrajnost in vedoželjnost. Mlade 

uvaja v planinstvo in planinsko usposabljanje ter jim predstavlja 

planinsko dejavnost v različnih letnih časih, celovitost planinstva, 

različne oblike gibanja in vsebine planinske šole. Zaradi celostne 

prenove vsebin, pravilnikov in dnevnikov se je akcija leta 2010 

preimenovala v program. Program je namenjen osnovnošolcem. Ob 

začetku sodelovanja udeleženec prejme Dnevnik Mladi planinec 1. V 

njem so naloge, napotki za raziskovanje in beleženje osebnih vtisov. 

Ti so prilagojeni letnemu času izletov in starosti otrok. Enakovredno 

so zastopane vsebine s področja varnosti v gorah, spoznavanja 

narave in odnosov med ljudmi. Ko udeleženec usvoji znanje in 

izkušnje prvega dnevnika, nadaljuje z izpolnjevanjem Dnevnika Mladi 

planinec 2. Končni cilj programa je samostojno varnejše gibanje v 

slovenskih gorah. Izvajalci programov so praviloma osnovne šole in 

mladinski odseki planinskih društev, izvajanje pa lahko enakovredno 

poteka tudi v okviru družine. Program je namenjen tudi otrokom, ki 

niso člani Planinske zveze Slovenije, s čimer komisija prevzema 

pobudo pri gorniškem usposabljanju civilne družbe. Program se 

povezuje tudi s športnim programom Krpan ter je prilagojen za osebe 

s posebnimi potrebami. Dnevniki so hkrati članska izkaznica, 

osnovnošolski otroci jih ob vpisu v planinsko društvo ali kot priznanje 

prejmejo brezplačno. Ob prenovi programov je zaživela posebna 

spletna stran, namenjena dodatnim informacijam in naboru gradiv:  

-mk.pzs.si/mpcp 

-https://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=113 

V okviru Planinske zveze pa poteka še ena dejavnost, in sicer 

Planinska šola, ki učencem z že določenim predznanjem, ki si ga 

pridno nabirajo na planinskih izletih, poda še več planinskega znanja, 

katero pripomore k varnejšemu samostojnemu gibanju v naših 

čudovitih gorah. 

 

Organizacija planinskega izleta 

− Ker sem opravila izobraževanje za planinsko vodnico, sem izlete 

načrtovala sama. Izlet načrtujemo in izvedemo v več korakih. Prvi 

korak je določitev cilja izleta. V kolikor poti ne poznamo je 

potrebno opraviti ogledno turo, da se seznanimo s planinsko 

potjo, morebitnimi posebnostmi, predeli na poti, kjer je potrebna 

večja previdnost in lažje načrtujemo časovnico izleta. V koliko 

sodelujemo z mladinskim odsekom planinskega društva, to 

naredi vodnik, ki bo izlet vodil. 

https://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=113
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− Določimo datum in pripravimo razpis izleta. V razpisu na kratko 

opišemo pot. Podamo osnovne informacije za starše in učence, 

kot so čas odhoda in prihoda, koliko hoje predvidevamo, koliko 

malice in tekočine potrebujejo. Način plačila izleta in do kdaj se 

je treba prijaviti. Ob prijavi naj imajo starši možnost poročati o 

morebitnih posebnostih, za katere bi učitelj naj vedel. 

− Rezerviramo avtobusni prevoz. 

− Mi smo planinske izlete izvajali ob sobotah, tako sem od srede 

naprej spremljala vremensko napoved. V četrtek najdemo 

zanesljivo vremensko napoved na https://meteo.arso.gov.si/, in 

sicer pogledamo pod Aladin. Če so bile padavine napovedane za 

večji del dneva, smo izlet odpovedali. To smo storili s kratkim 

pisnim obvestilom, ki smo ga razdelili prijavljenim učencem.  

− Pripravila sem pripravo na planinski izlet in varnosti načrt in o 

tem obvestila vodstvo šole. 

− Na dan izleta smo na zbirnem mestu 10 minut pred dogovorjenim 

časom. S seboj imamo seznam prijavljenih otrok, da jih takoj, ko 

prihajajo, označimo kot prisotne. Na seznamu je dobro imeti 

dodane telefonske staršev ali skrbnikov. S seboj vzamemo tudi 

prvo pomoč (predvsem obliži prav pridejo). 

− Ko se pripeljemo na izhodišče, vedno najprej udeležence 

postavimo v krog in podamo navodila. Kod hodi prvi in kdo hodi 

zadnji. Na koga se naj učenci obrnejo, če imajo kakršno koli 

težavo. Kako bo potekal dan in koliko hoje nas časa. Med hojo ni 

dovoljeno jesti ali piti, to učenci naredijo, ko imamo kratke 

vmesne postanke. Na teh postankih je nekatere učence potrebno 

spomniti na to, da se slečejo, če jim je vroče in da si vrhnja 

oblačila pospravijo v nahrbtnik in jih ne nosijo v rokah, saj jih 

lahko ovirajo pri hoji. 

Na sami poti skrbimo, da skupina ostane strnjena in da imata prvi in 

zadnji vodnik stik, s tem imamo pregled na udeleženci. Po končanem 

izletu smo na oglasni deski nalepili nekaj fotografij z izleta.  

 

V vseh letnih časih in vsakem vremenu 

Čut za lepoto narave otroci pridobivajo postopoma, zato smo 

pedagogi tisti, ki estetsko dojemljivost poskušamo doseči z 

vodenjem otrok na izlete (Padežnik, 2017). Planinski krožek smo 

izvajali skozi celo šolsko leto, v vseh letnih časih. Pomembno je, da 

učenci doživijo naravo v različnih okoliščinah. Ob različnih letnih 

časih se moramo različno prilagoditi oziroma pripravit. Po zimi se 

oblečemo drugače, kot v poletni pripeki. V nahrbtnik pripravimo 

drugačne stvari in tudi hrana in pijača za na pot se lahko razlikuje. Ko 

organiziramo planinsko dejavnost v različnih letnih časih, spontano 

udeležencem posredujemo informacije, kaj potrebujejo in kako se na 

to pripravijo.  

Prav tako se gibanje v naravi razlikuje glede na to, kateri letni čas je 

in kakšno je vreme. Doživeli smo tudi meglene dneve. Enkrat nas je 

megla na Boču zelo presenetila, saj se je vidljivost zelo zmanjšala. 

Tako so učenci v realnem času in okoliščinah doživeli, kaj to lahko 

https://meteo.arso.gov.si/
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pomeni in se naučili, kako se v tem primeru odzovemo in obnašamo, 

na kaj moramo biti pozorni in kako zagotovimo svojo varnost. 

Planinski izleti v različnih letnih časih so enkratna priložnost za 

opazovanje narave in kaj se v njej spreminja, dogaja, kako se mi ob 

tem počutimo. Za takšno pedagoško dejavnost na planinski poti je 

po navadi dovolj samo eno opažanje učitelja ali usmerjanje 

pozornosti na tisto, kar želimo, da vidijo, opazujejo in se naučijo. S 

tem spodbujamo preživljanje časa v naravi in veselje do hoje 

(Padežnik, 2017). Po tem pa sami začnejo bolj opazovati in opažati. 

Med seboj izmenjujejo mnenja, misli in čustva. S hojo in pogostimi 

obiski narave si oblikujemo čustveni odnos do narave (Padežnik, 

2017). 

 

 
Slika 1: Pohod na Hum nad Laškim        Slika 2: Na Donački gori 

Vir: Lasten     Vir: Lasten 

 

 

 

 
Slika 3: Pohod na Menino planino                         Slika 4: Dolina Tamar 

Vir: Lasten                  Vir: Lasten 

 

Obisk planinske koče 

Obisk planinske koče je za učence vedno znova posebno doživetje. 

Predstavlja jim nagrado za prehojeno pot, saj imamo na planinski 

koči daljši počitek, čas za malico, igro, sproščeno druženje z vrstniki, 

uživanje v razgledih. Prav tako tam izpolnimo planinski dnevnik, v 

katerega si učenci natisnejo žig, vpišejo datum in kraj pohoda. To je 

vedno tudi trenutek, ko si planinske dnevnike med seboj pokažejo, 

preštevajo že prehojene poti, občudujejo natisnjene žige in 

sprašujejo, koliko pohodov še jim manjka do nagrade (bronasti, 

srebrni in zlati planinski znak). 
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Slika 5: Bronasti, srebrni in zlati planinski znak 

Vir: https://www.pzs.si/novice.php?pid=7436 

 

Zelo pomembno je, da si na vsakem planinskem izletu, pohodu 

vzamemo dovolj časa za vsaj en daljši postanek (vsaj 1 uro). Tako si 

učenci spočijejo, naberejo novih moči za vrnitev na izhodišče in 

pozabijo na utrujenost. Imajo dovolj časa, da se družijo s svojimi 

vrstniki, navezujejo stike, se spoznavajo in urijo v socialnih veščinah. 

 

ZAKLJUČEK 

V planinski dejavnosti sem aktivna od leta 2005. V tem času sem bila, 

kot pomočnica ali vodja izleta, na več kot 100 izletih z otroki. Prav 

tako sem sodelovala in organizirala več planinskih taborov tako za 

predšolske kot šolske otroke. V teh letih opažam, da so udeleženci 

boljše opremljeni (skoraj vsi imajo planinsko pohodniško obutev, 

pohodniška oblačila in nahrbtnike). Pri večini pa se opaža 

pomanjkanje hoje v naravi v domačem okolju, saj se učenci spotikajo, 

opletajo z nogami in že pri manjših vzponih ali spustih odreagirajo 

motorično nespretno. Opaziti je tudi upad telesnih zmogljivosti, saj 

se učenci prej utrudijo in težje prenašajo fizični napor. Vendar učenci 

na planinskih izletih uživajo. Redki so takšni, ki se vpišejo in so 

prisotni samo na enem izletu in potem več ne pridejo. Pred vsem do 

5. r so učenci nad naravo navdušeni, se iskreno veselijo videnih živali, 

rastlin ali gob in doživetij. Na izletih so razposajeni, veseli, včasih 

godrnjavi, a vedno zadovoljni in sprašujejo kdaj bo spet planinski 

izlet. Ta kvalitetno preživet čas v naravi je zame ključni dejavnik/cilj, 

ki ga dosegam s planinskim krožkom in izleti. V tem času, ki ga učenci 

preživijo v naravi, zasledujemo veliko ciljev, zastavljenih v učnem 

načrtu. Pomembni pa so tudi vzgojni cilji: navezovanje stikov, 

spodbujanje samostojnosti in skrbi zase, preseganje svojih meja, 

kondicijska vzdržljivost, odnos do narave in ne nazadnje sklepanje 

prijateljstev. Zato bom zaključila s sloganom Mladinske komisije 

Planinske zveze Slovenije: Gremo skupaj v gore! 
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Kako mehek je prehod iz vrtca v 

šolo? 
 

LUCIJA BLAŽIČ, uni. dipl. pedagoginja in prof. sociologije 

lucija.blazic@guest.arnes.si 

 

Povzetek: Vstop v šolo pomeni veliko spremembo v življenju otroka 

in družine. Spremembe v nas sprožajo tako občutke navdušenja, 

veselja kot tudi negotovosti in strahu. Da se s spremembami lažje 

soočimo, je pomembno, da se na njih v največji možni meri 

pripravimo. V članku se osredotočam na dejavnike, ki po mojem 

mnenju vplivajo na mehkejši prehod otrok iz vrtca v šolo. Poleg 

pripravljenosti otroka (na vseh področjih razvoja) je pomembna tudi 

pripravljenost šole na otroka (upoštevanje razvojnih značilnosti 

otroka in na podlagi tega upoštevanje temeljnih idejnih zasnov ob 

uvajanju devetletke), predhodno poznavanje otroka, sodelovanje s 

starši pred vstopom v šolo oz. njihovo informiranje, organizacija 

dejavnosti za predšolske otroke ter sodelovanje strokovnih delavcev 

vrtca in šole. V članku vse te dejavnike podrobneje pojasnjujem in 

predstavim, kako poteka prehod iz vrtca v šolo na šoli, kjer sem 

zaposlena. 

 

Ključne besede: prehod, pripravljenost otroka, devetletka, 

sodelovanje 

 

Abstract: Entering school means a big change in the life of a child 

and a family. Changes in us trigger feelings of excitement, joy as well 

as insecurity and fear. To make it easier to deal with changes, it is 

important to prepare for it as much as possible. In this article, I focus 

on the factors that, in my opinion, influence the smoother transition 

of children from kindergarten to school. In addition to the child's 

readiness (in all areas of development), the school's readiness for the 

child is also important (taking into account the child's developmental 

characteristics and, based on this, taking into account the basic 

conceptual ideas when introducing nine-year primary school), their 

information, organization of activities for preschool children and the 

participation of professional staff of the kindergarten and school. In 

the article, I explain all these factors in more detail and present how 

the transition from kindergarten to school takes place in school, 

where I work. 

 

Key words: transition, readiness of a child, nine-year primary 

school, participation 
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UVOD 

Prehod iz vrtca v osnovno šolo predstavlja mejnik v življenju tako za 

otroka kot tudi za njegove starše. Nova izkušnja in novi izzivi ob 

vstopu otroka v šolo vzbudijo v otrocih in starših občutke 

navdušenja, veselja, pozitivnih pričakovanj, lahko pa tudi nelagodje, 

negotovost, strah in skrbi. Zlasti, kadar se starši ali otrok znajdejo v 

negativnem ali negotovem toku čustev, je pomembno, da imajo na 

voljo osebe, ki jim lahko nudijo oporo in razumevanje ter strokovne 

povratne informacije. Tu imajo velik pomen vzgojitelji otroka, pa tudi 

svetovalni delavci v vrtcu in v šoli. V zadnjih letih se bistveno 

povečuje število odloženih vpisov, v družbi pa večkrat slišimo, da so 

otroci za šolo še premajhni, nezreli, šola pa je njim neprilagojena. 

Druga težava, ki jo opažamo, je, da ob vstopu v šolo zaposleni ne 

poznamo otrok, njihovih značilnosti in posebnosti. Vse to je v meni 

vzbudilo razmislek o tem, kaj je pomembno pri zagotavljanju 

mehkega prehoda iz vrtca v šolo ter na kakšen način se bomo na šoli 

soočali s tovrstnimi izzivi. 

 
Slika 1: Grem v šolo 

Vir: Lasten 

 

Pomen prehoda iz vrtca v šolo 

Vonta (1996, str. 113) navaja, da »se s pojmom prehoda (tranzicije) 

na področju vzgoje in izobraževanja srečujemo vedno takrat, kadar 

gre za prehod iz enega učnega okolja v drugega (npr. iz družine v 

vrtec, iz enega razreda v drugi razred, iz ene šole v drugo šolo ipd.)«. 

Prehod iz vrtca v šolo je za otroka še kako pomemben, saj otrok 

zamenja prostor (večinoma tudi stavbo), ljudi – strokovne delavce, 

navaditi se mora na drugačno organizacijo časa, prostora, druge 

načini dela, sreča se z drugačnimi oz. novimi pričakovanji in 

zahtevami strokovnih delavcev in staršev. Vsi ti dejavniki lahko 

sprožijo v otroku nelagodje, stres in strah ter s tem povezano 

prilagoditveno stisko. »Temeljni cilj pri prehodu otrok iz vrtca v šolo 

je podpora otrokom, da se v novem okolju, tj. v šoli, dobro počutijo 
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in da postopoma razvijejo veščine sobivanja med vrstniki in v novih 

pogojih, s podporo strokovnih delavcev« (Cotič Pajntar in Zore, 2018, 

str. 3). Kot meni Žmavčičeva (2016, str. 47), pomeni »skrb za umirjen 

in mehak prehod otrok iz vrtca v šolo ustvarjanje pogojev na obeh 

straneh (v vrtcu in šoli), da otrok s čim manj stresa preide iz enega 

učnega okolja v drugega, ter ustvarjanje razmer, v katerih sta 

omogočena razvoj in učenje pet- oziroma šestletnikov.« Ta 

predpostavka narekuje tehten razmislek in načrtovanje aktivnosti za 

blaženje prehoda tako na ravni šole kot vrtca, hkrati pa tudi 

izboljšanje medsebojnega povezovanja in sodelovanja obeh 

institucij.  

 

V nadaljevanju predstavljam po mojem mnenju ključne dejavnike, ki 

vplivajo na lažji oz. mehkejši prehod iz vrtca v šolo. 

 

Pripravljenost otroka za vstop v šolo 

Zagotovo je pomemben vidik lažjega prehoda otroka iz vrtca v šolo 

njegova pripravljenost za vstop v šolo. Kot navaja Marjanovič Umek 

(2016, str. 5–6), številni raziskovalci ugotavljajo, da je pripravljenost 

otrok za šolo oziroma pripravljenost za učenje preplet pripravljenosti 

otroka (dobro počutje, gibalni, socialni, čustveni, miselni in govorni 

razvoj, pripravljenost za učenje), šole (drseč prehod med vrtcem in 

šolo, visoka kakovost pouka, dobro vodenje šole, podporne 

strokovne službe na šoli, prepoznavanje in razumevanje 

individualnih razlik med otroki) in družine (možnost izbire in 

vključevanja v kakovostni vrtec, kakovostna zdravstvena oskrba, 

zagotavljanje simbolno bogatega okolja in spodbujanje otrokovega 

razvoja in učenja). Marjanovič Umek (2016, str. 7) navaja izsledke 

raziskav, ki kažejo, da se govorne in intelektualne sposobnosti otrok 

pomembno povezujejo s pripravljenostjo otrok za vstop v šolo in 

kasnejšo učno uspešnostjo. Poleg govornih in intelektualnih 

sposobnosti je pomembna tudi čustvena in socialna zrelost otrok. 

Marjanovič Umekova (v Svenšek, 2022) izpostavlja, da so 

»pomemben vidik tudi razvite socialne spretnosti, ki otroku 

omogočajo samostojno vključevanje v vrstniško skupino, 

sodelovanje v skupini, sklepanje prijateljstev, razumevanje drugih 

ljudi, ki imajo lahko o istih stvareh drugačne izkušnje, stališča, 

mnenje, sposoben naj bi bil tudi empatičnega odzivanja.« Na 

pomembnost značilnosti otrok pri prehodu iz vrtca v šolo opozarja 

tudi Vidmarjeva (2016, str. 17). V svoji raziskavi je predstavila, da so 

tako strokovni delavci vrtca kot šole kot ključni značilnosti za lažji 

prehod v šolo prepoznali samostojnost ter socialno kompetentnost 

otroka. Sklepam, da bolj kot je otrok pripravljen na šolo, lažje in 

hitreje se bo vživel v njen način življenja in delovanja ter bo bolj 

uspešen.  

 

Poznavanje otroka 

Menim, da je eden izmed pomembnih dejavnikov za lažji prehod in 

uspešnost učencev poznavanje otroka, ugotavljanje njegovih 

posebnosti pred vstopom v šolo. Na koristnost in potrebo po 



14 
 

spoznavanju otroka pred vstopom v šolo je opozoril že Žgeč 

(1929/1930, str. 130) z vsebino popisnice, ki je bila v tridesetih letih 

prejšnjega stoletja »temelj pri vglabljanju v otroško duševnost, v 

milje otroka ter v prilike šolske okolice«. Poleg popisnice je bila v 

istem času aktualna tudi roditeljska vprašalnica, ki so jo izpolnjevali 

starši, kasneje jo je lahko dopolnil učitelj na podlagi opažanj. Kot je 

ugotavljala Kaltenekar (2008, str. 144–145), so že v tridesetih letih 

prejšnjega stoletja ne le starši, temveč tudi učitelji, kar nekaj časa, 

znanja in energije posvetili spoznavanju otroka, njegovega 

socialnega okolja pred vstopom v šolo in ob njem. Akcija šolski 

novinci je nato v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega 

stoletja omogočala ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo 

(neobvezno, na podlagi soglasja staršev) ter nudenje pomoči staršem 

in otroku, kadar je bilo potrebno, že pred vstopom v šolo in se je 

nadaljevala vsa leta šolanja, do izbire poklica otroka in vpisa v želeno 

srednjo šolo. Akcija šolski novinci se žal ni ohranila. Uradno se je 

končala s sprejetjem Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o 

osnovni šoli iz leta 1981. Danes je v skladu s 46. členom Zakon o 

osnovni šoli ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo 

obvezno le, če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da 

njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev 

šolanja predlaga zdravstvena služba. Tako je ugotavljanje 

pripravljenosti omejeno le na določene otroke. O vseh drugih 

otrocih, njihovem razvoju, posebnostih, družinskem okolju, 

funkcioniranju v vrtcu, med vrstniki, pripravljenosti za šolo, 

svetovalni delavec ne izve prav nič (Kaltenekar, 2008). Vpis v 1. 

razred je namreč bolj ali manj administrativni postopek. Šola pridobi 

osnovne podatke o šoloobveznih otrocih iz evidence, ki jo vodi 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kot to določa 48. člen 

Zakona o osnovni šoli. Kljub temu, da zakonodaja ne določa 

ugotavljanje pripravljenosti za večino otrok, pa je nujno iskati načine, 

kako široko, na kakšen način, kdaj in kdo naj ugotavlja pripravljenost 

otrok za vstop v šolo. Izkušnje nam namreč kažejo, da je spoznavanje 

otroka, predvsem ugotavljanje njegovih posebnosti pred vstopom v 

šolo še kako nujno in koristno za otrokov uspešen začetek in 

napredek v skladu z njegovimi sposobnostmi in zmožnostmi.  

Kaltenekarjeva (2008) je v svoji raziskavi ugotovila, da se tako 

svetovalnim delavcem kot staršem ne zdi dovolj, da bi šola oziroma 

učitelj, svetovalni delavec poznal le podatke o otroku, ki jih 

predvideva vpisni list. Skoraj polovica staršev je namreč prepričana, 

da bi bilo o otroku treba vedeti še kaj drugega, poznati njegove 

karakterne značilnosti, razpoloženje (živahnost, trma, ubogljivost, 

strah), njegovo funkcioniranje v vrtcu, odnos do vrstnikov, močna in 

šibka področja, zanimanja.  

 

Pripravljenost šole na otroka 

Kot izredno pomembni dejavniki mehkejšega prehoda iz vrtca v šolo 

se kaže upoštevanje otrokovih razvojnih značilnosti ter na podlagi 

tega temeljnih idejnih zasnov ob uvajanju devetletke. Izpostavila 

bom le nekaj izhodišč, ki so po mojem mnenju ključna za mehkejši 
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prehod iz vrtca v šolo, nekatere izmed njih obravnava tudi Novakova 

(2016, str. 39–42): 

Učenci imajo v prvem razredu osnovne šole pri polovici ur pouka 

dodatnega strokovnega delavca, ki je praviloma vzgojitelj 

predšolskih otrok.  

38. člen Zakona o osnovni šoli določa, da v 1. razredu osnovne šole 

hkrati poučujeta učitelj razrednega pouka in vzgojitelj predšolskih 

otrok, izjemoma pa lahko tudi dva učitelja razrednega pouka. Drugi 

učitelj oziroma vzgojitelj predšolskih otrok poučuje polovico ur 

pouka. Zakon ne opredeljuje natančno sodelovanja oz. odgovornosti 

ter razdelitve nalog pri vzgojno-izobraževalnem delu obeh 

strokovnih delavcev v 1. razredu. Prakse po šolah so zato zelo 

različne. Pri tem nikakor ne smemo pozabiti, da je bil osnovni namen, 

zakaj je bila vzgojiteljica vključena v prvi razred, kot navaja Novakova 

(2016) »blaženje prehoda med vrtcem in šolo ter vez med 

predšolskih in šolskim kurikulom in okoljem ter zagotavljanje 

povezanosti didaktičnih pristopov«. 

Isti učitelj lahko spremlja učence skozi vse prvo vzgojno-

izobraževalno obdobje (prva tri leta osnovne šole).  

Razlogov za to, da je dobrodošlo, da razred tri leta spremlja isti 

učitelj, je več (Novak, 2016, str. 40): spremljava razvoja in napredka 

učenca, večji učinek sprotnega spremljanja, intenzivneje 

zagotavljanje individualnega doseganja ciljev in standardov, manj 

obremenjujoči prehodi za učence, usklajenost kriterijev ocenjevanja 

na prehodu med opisnim in številčnim ocenjevanjem, ki naj ga izpelje 

ista oseba.  

Za vse predmete v prvem razredu so sprejeti novi učni načrti, ki 

upoštevajo razvojno stopnjo učencev in način učenja, primeren za 

otroke pri šestih letih starosti.  

Pomembni standardi znanja, kot npr. pisanje in branje, so naravnani 

na postopno in temeljito, pa tudi individualno pridobivanje znanja, 

kar pomeni, da je doseganje ciljev razdeljeno na celo prvo triletje 

(prav tam). 

Prostorski pogoji in oprema v prvem razredu morajo omogočati 

spodbudno učno okolje za šestletnike. 

Posebna pozornost naj bi bila namenjena opremi učilnice, garderobi 

učencev, sanitarijam, jedilnici, zunanjim površinam, obveznim 

kotičkom v razredu – zaželene so blazine, premično pohištvo,  

didaktičnim igram in igračam (prav tam, str. 41). 

Prehajanje strokovnih delavcev med vrtcem in šolo ter pravno 

organizacijski status vrtca 

»Kot ena od možnosti za lažji prehod je bila v času konceptualne 

reforme predlagana rešitev t.i. prehajanja strokovnih delavcev med 

vrtcem in šolo, v katerem bi vzgojiteljica iz vrtca spremljala otroke v 

šolo, ostala z njimi v prvem razredu in se potem vrnila v vrtec« 

(Vidmar, 2016, str. 16). V praksi je ta rešitev manj pogosta, saj je z 

organizacijsko-pravnega vidika, zlasti pri samostojnih šolah in vrtcih, 

težje izvedljiva. Zagotovo pa bila, če se vrnemo k osnovnemu 

namenu vključevanja vzgojiteljic v vzgojno-izobraževalno dela 
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prvega razreda, prehajanje vzgojiteljic iz vrtca v šolo, smiselna. Tudi 

Brezovarjeva in Uršičeva (2016, str. 57) menita, da je za prijazen 

prehod iz vrtca v šolo nujno, da je druga strokovna delavka 

vzgojiteljica, ki vsaj na dve leti izvede prehod iz zaposlitve v vrtcu v 

zaposlitev v šolo in obratno. Tako je šolski sistem ne bo posrkal vase 

in bo z vsemi svojimi veščinami in znanjem o delu z otroki do šestega 

leta starosti prispevala k delu v prvem razredu. Pri tem bi bilo 

potrebno najprej vzpostaviti zelo dobro sodelovanje med vodstvom 

vrtca in šole. Za prehod iz vrtca je pomemben tudi pravno-

organizacijski status vrtca, saj »obstaja bistvena razlika med 

samostojnimi vrtci in vrtci pri osnovni šoli. Prehod v vrtcih pri osnovni 

šoli je v primerjavi s samostojnimi vrtci mehkejši, bolj kontinuiran, 

saj otroci že poznajo prostor in delavce šole, pa tudi večina vrstnikom 

ostane istih« (Vidmar, 2016, str. 16).  

 

Sodelovanje s starši in posredovanje ključnih informacij pred 

vstopom v šolo 

Kot ugotavljam v praksi, pomanjkanje informacij, posledično tudi 

napačna in stereotipna prepričanja staršev o delu v šoli in 

pričakovanih spretnostih otroka ob vstopu v šolo, krepi negotovost, 

strah, pa tudi nezaupanje v šolski sistem. Za lajšanje prehoda je tako 

zelo pomembno posebno pozornost posvetiti staršem. To lahko 

storimo na različne načine, od roditeljskih sestankov do individualnih 

pogovorov s starši. Pogovor staršev s svetovalnim delavcem, ki 

predstavlja za starše praviloma prvi stik s šolo, je tako pomemben 

tudi z vidika pomirjanja čustev negotovosti, strahu in podajanja 

strokovnih informacij in nasvetov. 

Brezovarjeva in Uršičeva (2016, str. 60) poudarjata, da je 

»pomembno, da starši zaupajo tej osebi oz. ustanovi, saj starši tisto, 

kar imajo najraje, prepustijo nekomu drugemu. Pomembno je, da se 

počutijo sprejete, slišane in varne. Če tako čutijo starši, ta občutek 

prenašajo tudi na otroka. Pri tem je pomembno uskladiti 

pričakovanja, saj njihovo neuresničenje prinaša razočaranje in 

nejevoljo.«  

 

Organizirane dejavnosti za predšolske otroke  

Tako šole in vrtci organizirajo številne dejavnosti z namenom 

zagotavljanja mehkega prehoda otrok iz vrtca v šolo. V svoji študiji 

Žmavčičeva (2016, str. 48) ugotavlja, da šole  in vrtci organizirajo 

naslednje: obiski otrok in preživljanje časa v šoli, druženje s prvošolci, 

delavnice v popoldanskem času, prisostvovanje pouku v učilnici in 

telovadnici, predstavitev dela v šoli s strani prvošolcev, ogled 

dramske predstave prvošolcev, motivacijske delavnice, obisk 

prireditev v šoli, predstava na prvi šolski dan, sprejem učencev višjih 

razredov in spremstvo v razred na prvi šolski dan, presenečenje na 

prvi šolski dan, v prvih dneh pa tolažba, ljubkovanje, veliko pozitivnih 

zapisov v zvezek, sprostitvene dejavnosti, igre spoznavanja. V vrtcu 

se poleg skupnih dejavnosti s šolo izvaja tudi pogovor o šoli, pa tudi 

dejavnosti, ki jih pripravljajo na šolo (uporaba zvezkov, didaktičnih 

listov, vaje za razvijanje slušnega in fonološkega zavedanja, 
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spretnosti in samostojnosti, socialne igre, dejavnosti za razvoj otrok 

na vseh področjih (predvsem grafomotorika), zgodbe, pesmi, sistem 

NTC, igranje vlog (kotiček šola), domače naloge (prinašanje 

materiala), zgodnje opismenjevanje, razvoj socializacije, govorne 

igre, navajanje na razvoj higienskih navad. 

 

Sodelovanje strokovnih delavcev vrtca in šole 

Za lažji prehod iz vrtca v šolo je zelo pomembno povezovanje in 

sodelovanje strokovnih delavcev vrtca in šole. V okviru teh 

dejavnosti se medsebojno srečujejo in spoznavajo tudi strokovni 

delavci, si neformalno izmenjajo znanja in izkušnje. Žmavčičeva 

(2016, str. 49) navaja naslednje dejavnosti, ki jih organizirajo šole in 

vrtci z namenom zagotavljanja mehkega prehoda otrok iz vrtca v 

šolo: sodelovanje v strokovnih skupinah, šolska svetovalna delavka 

obišče enote vrtca, v katerih so bodoči prvošolci, medsebojni obiski 

otrok in strokovnih delavcev v vrtcu in šoli, sestanek z vzgojiteljicami- 

neformalna srečanja, občasni aktiv vzgojiteljic iz vrtca in učiteljic 

prvega triletja.  

 

Kako poteka prehod iz vrtca v šolo pri nas? 

Kot svetovalna delavka izvajam vpis otrok v prvi razred devet let. Že 

nekaj let opažam kot težavo to, da večino otrok, ki pridejo v šolo, ne 

poznamo. To je velika ovira, tako pri oblikovanju oddelkov, kot tudi 

pri zapoznelemu nudenju pomoči otroku s težavami, kar podaljšuje 

prilagoditveno stisko in negativne občutke otrok. Na tem področju 

sem v zadnjih letih uvedla vprašalnik, ki ga starši prinesejo s seboj na 

vpis. Vprašalnik vsebuje vprašanja o otrokovih posebnostih na 

različnih razvojnih področjih, predhodnih obravnavah otroka ter 

zdravstvenih posebnostih in je tako izhodišče za pogovor s starši o 

otroku. Vsebuje tudi izjavo o soglasju staršev, da šola pridobi 

informacije o otroku od strokovnih delavcev vrtca z namenom 

oblikovanja oddelkov in lažjega vključevanja otroka v šolo ob 

prehodu iz vrtca v šolo. Prav tako imajo starši možnost zapisati želje 

pri oblikovanju oddelkov, ki se jih trudimo, vsaj deloma, tudi 

upoštevati. Glede na to, da smo precej velika šola in v povprečju 

vpišem vsaj 100 bodočih prvošolcev, se je to izkazal za najbolj 

optimalen način pridobivanja informacij o otroku s strani staršev. 

Glede na soglasje staršev, pa pridobim podatke o posebnostih otrok 

tudi s strani svetovalne delavke vrtca.  

 

V sodelovanju z vrtcem smo letos organizirali roditeljski sestanek za 

starše, v mesecu oktobru. Pripravila sem predavanje na temo 

pripravljenosti otrok za vstop v šolo. Starši so dobili osnovne 

informacije o tem, katere spretnosti se pričakujejo od otrok ob 

vstopu v šolo, nasvete, kako jih razvijati, predstavljeni so jim bili 

različni vidiki pripravljenosti otroka za vstop v šolo, postopek vpisa v 

1. razred, odložitve šolanja ter kako izgleda delo v prvem razredu. 

Vsako leto organiziramo roditeljski sestanek za starše, konec maja ali 

v začetku junija. Starši takrat dobijo ključne informacije o šolskih 

potrebščinah, o organizaciji in načinu dela v prvem razredu, ter 



18 
 

nasvete, kako otroke pripraviti na šolo s poudarkom na razvijanju 

samostojnosti. Zadnji dve leti smo zaradi ukrepov za preprečevanje 

in širjenje koronavirusa organizirali prvi roditeljski sestanek za starše 

prvošolcev, ki so ga izvajale razredničarke, že v mesecu avgustu. To 

se je izkazalo kot dobra praksa, saj so tako starši predhodno spoznali 

razredničarko in tudi izvedeli ključne organizacijske informacije. Na 

šoli imamo zaposlenih nekaj vzgojiteljev, ki pa ne prehajajo v vrtec, 

saj je vrtec samostojna institucija. Vzgojitelji in učitelji si delo različno 

organizirajo, večinoma pa sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju 

vzgojno-izobraževalnega dela. V večini primerov učiteljice prvega 

razreda že več let poučujejo le v prvem razredu in ne spremljajo 

otrok celotno triado. Na tem področju je potreben tehten strokovni 

razmislek o morebitni spremembi tovrstne prakse. Šola ima relativno 

dobro opremo za mlajše učence (prilagojene mize, stoli, učni kotički, 

didaktični material …), je pa še precej možnosti za izboljšanje 

prostorskih pogojev. Delno se bodo cilji uresničili v okviru energetske 

prenove šole oz. s projektnim načrtom šole. Šola in vrtec sta 

samostojni instituciji, s svojo kadrovsko strukturo in ločenim 

vodstvom, vendar pa ima vrtec za dve predšolski skupini igralnice v 

prostorih šole. To dejstvo nam pomaga pri blaženju prehoda iz vrtca 

v šolo, saj vsaj nekateri otroci šolo že delno poznajo.  

 

V sodelovanju z vrtcem smo v preteklosti organizirali številne 

dejavnosti, ki pa se v času ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s 

koronavirusom, niso izvajali. S sproščanjem ukrepov bomo nekatere 

izmed njih tudi izvedli, hkrati pa načrtujemo tudi nove. Organiziramo 

obiske predšolskih otrok v šoli, prav tako naši prvošolci obiščejo 

otroke v vrtcu. Načrtujemo tudi, da bi predšolski otroci enkrat pojedli 

kosilo v šolski jedilnici in tako že pred vstopom v šolo spoznali 

jedilnico in se seznanili z drugačno organizacijo kosila, kot so ga 

vajeni. Sodelovanje svetovalnih delavk vrtca in šole se je zelo 

okrepilo in ga ocenjujem kot zelo dobro, medtem ko bi lahko 

organizirali dodatne dejavnosti, ki bi spodbudile sodelovanje ostalih 

strokovnih delavcev vrtca in šole, zlasti vzgojiteljev, ki imajo otroke v 

zadnjem letu pred vstopom v šolo, ter učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev v prvem razredu.   

 

ZAKLJUČEK 

V pričujočem članku ugotavljam, da za lažji prehod iz vrtca v šolo 

lahko veliko storimo tako na ravni vrtca kot šole, predvsem pri 

povezovanju in medsebojnem sodelovanju. Poleg pripravljenosti 

otroka za vstop v šolo je pomembno tudi, da je šola pripravljena na 

otroka, ter da so na prehod v šolo pripravljeni tudi starši. Na vseh teh 

področjih smo v zadnjih letih naredili precej izboljšav, imamo pa še 

nekaj izzivov, kako prehod narediti še mehkejši, ki se jih bomo lotili v 

prihodnosti. 

 

Viri in literatura 

1. Brezovar, D., Uršič, M. (2016). Polemika: Nisem več majhen, sem prvošolec. 

Šolsko svetovalno delo, letnik 20, št. 3/4, str. 54–61. 



19 
 

2. Cotič Pajntar, J., in Zore, N. (2018). Priporočila za uspešen prehod otrok iz vrtca 

v šolo. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

3. Kaltenekar, T. (2008). Svetovalne potrebe staršev pri vstopu šestletnikov v 

šolo. Sodobna pedagogika, letnik 59 (125), št. 2, str. 142–157. 

4. Marjanovič Umek, L. (2016). Pripravljenost otroka za vstop v šolo: Vpliv 

starosti in drugih individualnih in okoljskih dejavnikov. Šolsko svetovalno delo, 

letnik 20, št. 3/4, str. 4–12. 

5. Novak, L. (2016). Šola, prilagojena šestletnikom, ali šestletniki, prilagojeni šoli. 

Šolsko svetovalno delo, letnik 20, št. 3/4, str. 35–44. 

6. Svenšek, A (2022). Priprava na šolo poteka skozi daljše obdobje, tudi v 

družinskem okolju. Pridobljeno s https://www.rtvslo.si/slovenija/priprava-na-

solo-poteka-skozi-daljse-obdobje-tudi-v-druzinskem-okolju/611896  

7. Vidmar, M. (2016). Prehod iz vrtca v šolo: pogledi in izzivi. Šolsko svetovalno 

delo, letnik 20, št. 3/4, str. 13–22. 

8. Vonta, T. (1997). Zagotavljanje kontinuitete v vzgojno-izobraževalnem 

procesu na prehodu iz vrtca v šolo. V Janko, V., Prešern, T., in Puš Seme, S. 

(ur.). Profesionalnost v vrtcu (str. 113–121). Ljubljana: Skupnost vzgojno-

izobraževalnih zavodov Slovenije. 

9. Zakon o osnovni šoli (ZOsn). Uradni list Republike Slovenije, št. 81/06- uradno 

prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – 

ZOFVI-L. 

10. Žgeč, F. (1929/1930). Vsebina popisnice. Popotnik pedagoški list, letnik 50, št. 

3/4, str. 103–105. 

11. Žmavčič, K. (2016). Polemika: Prehod iz vrtca v šolo – prizadevanja za 

usklajeno načrtovanje dejavnosti, za mehak prehod otrok iz vrtca v šolo in 

kontinuiteto vzgojno-izobraževalnega dela. Šolsko svetovalno delo, letnik 20, 

št. 3/4, str. 45–53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rtvslo.si/slovenija/priprava-na-solo-poteka-skozi-daljse-obdobje-tudi-v-druzinskem-okolju/611896
https://www.rtvslo.si/slovenija/priprava-na-solo-poteka-skozi-daljse-obdobje-tudi-v-druzinskem-okolju/611896


20 
 

Zemljevid, kompas in ekipno 

gibanje v naravi 
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Povzetek: Čas, v katerem smo se znašli, ne le učitelju, ampak tudi učencu 

narekuje, da veliko svojega časa presedi. Menim, da je tako učiteljevemu 

kot otrokovemu šolskemu delu treba poiskati protiutež v gibanju ali drugih 

aktivnostih, ki nas sproščajo. Planinska orientacijska tekmovanja so 

dejavnost, ki nam ponuja ravno to. V prispevku sem predstavila planinski 

orientacijski tek kot zanimivo vrsto aktivnosti, saj zaradi svoje raziskovalne 

narave pritegne tako stare kot mlade. Tekmovanja nam ponujajo aktivno 

preživljanje časa v naravi, spodbujajo druženje in sodelovanje med člani 

ekipe, hkrati pa zaradi povezovanja miselne in gibalne aktivnosti 

udeleženca na nevsiljiv način pritegnejo k dlje časa trajajočemu telesnemu 

naporu. Zmerna telesna dejavnost pozitivno vpliva na ohranjanje zdravja in 

na razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. Tudi sama se z učenci v 

okviru planinskega krožka udeležujem planinskih orientacijskih tekmovanj, 

saj so odličen preplet telesne in umske dejavnosti, s katerim zmanjšujemo 

stres, nabiramo energijo in skrbimo tako za fizično, kot psihično zdravje.  

 

Ključne besede: orientacijski tek, gibanje v naravi, zdravje 

 

Abstract: The time in which we find ourselves, dictates not only the 

teacher, but also the student to spend a lot of their time sitting. In my 

opinion is that both - the teacher's and the child's school work need to find 

a counterbalance in movement or other activities that relax us. 

Mountaineering orienteering competitions are an activity that offers us 

just that. In this article I presented mountain orienteering run as an 

interesting type of activity, as it attracts both, old and young due to its 

research nature. Competitions offer us active spending time in nature, 

encourage socializing and cooperation between team members, and at the 

same time, due to the connection of mental and motor activities, they 

unobtrusively attract the participant to a longer-lasting physical effort. 

Moderate physical activity has a positive effect on maintaining health and 

developing motor and functional abilities. I also participate in 

mountaineering orienteering competitions with my students as part of a 

mountaineering club. I am aware that this is a great combination of 

physical and mental activity, which reduces stress, accumulates energy and 

takes care of both, physical and mental health. 

 

Key words: orienteering run, movement in nature, health 
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UVOD  

Ločevati med desno in levo smerjo, naprej in nazaj se naučimo že v zelo 

zgodnjih otroških letih, in takrat se že začne razvijati čut za orientacijo. 

Orientacija ima velik pomen v našem vsakdanjem življenju, saj nam da 

sposobnost, da se znajdemo na neznanem terenu. Nekateri se z njeno 

pomočjo tudi rekreirajo in sproščajo v naravi. Mednje spadam tudi sama. 

Sem ponosna planinka ter izvajalka planinskega krožka na naši osnovni šoli, 

ki se rada zadržujem v naravi in jo raziskujem. Prav zaradi tega sem se tudi 

odločila za izbrano temo članka s ciljem, da razširim in delim znanje ter 

idejo o planinskih orientacijskih tekmovanjih.  

 

Gibalna dejavnost in še posebej vsebine vzdržljivostnega tipa predstavljajo 

protiutež sodobnemu, nezdravemu načinu življenja. Zaradi celostnega 

vpliva aerobne dejavnosti na organizem je ta nujna za normalen, zdrav 

razvoj otrok in mladostnikov in tudi za ohranjanje zdravja v odrasli dobi 

(Škof idr., 2007). Zelo zanimiva aerobna dejavnost, ki običajno poteka v 

naravi in na katero pogosto pozabljamo, je orientacija, ki povezuje gibalno 

in miselno dejavnost. Prisotnost razmišljanja, raziskovanja in 

pustolovskega duha, ki usmerja k usvajanju kompleksnejših, proceduralnih 

ali kondicionalnih znanj, daje orientaciji poseben čar in zanimivost, telesna 

dejavnost, ki je še posebej izrazita v orientacijskem teku kot športni obliki 

orientacije, pa pozitivno vpliva na izboljšanje zdravja in gibalnih 

sposobnosti udeležencev (Goncharova in Butenko, 2015).  

 

Orientiranje zahteva neprestano odločanje in sprejemanje posledic 

odločitev, s čimer se razvija samozavest, iznajdljivost in samostojnost, 

kadar pa gre za skupinsko orientacijo, ta zahteva sodelovanje med člani 

skupine.  

 

Kaj je orientacija? 

Orientacijo srečujemo v vsakdanjem življenju, pri poklicih ali vsakdanjih 

nujnih opravilih pa tudi v prostem času v obliki športnih dejavnosti, kamor 

sodi tudi gibanje po planinskih poteh. Orientacija pomeni določanje lege 

neke točke ali smer gibanja glede na smeri neba in objekte v naravi. Je 

sposobnost gibanja po neznanem terenu in se na njem tudi znajti. To okolje 

je lahko gozd, mesto, notranjost velike stavbe, podzemne jame itd. Pojem 

orientacija zajema geografsko orientacijo, kjer gre za poznavanje in hitro 

določevanje smeri neba, in topografsko orientacijo, ki vključuje tudi 

poznavanje in določanje stojišča, položaja objektov v okolici in izbiro smeri 

za nadaljnje gibanje. Bistvo orientacije je na osnovi svojega znanega 

položaja in poznanega cilja sprejeti odločitev o tem, kam se bomo odpravili. 

Beseda izhaja iz latinske besede »orient«, kar pomeni vzhod. Za 

orientiranje v naravi se uporabljajo različni pripomočki, ki pa so dovoljeni 

tudi na orientacijskih tekmovanjih. Med najpomembnejše orientacijske 

pripomočke spadata kompas, katerega glavni element je magnetna igla, ki 

nam dovolj dobro pokaže sever, ter karta, ki prikazuje površje in značilnosti 

območja, po katerem se gibamo. Poleg uporabe kompasa ter karte pa nam 

prav pride tudi znanje o orientiranju v naravi (Ropoša, 2012). 

 

Kaj je orientacijski tek? 

Orientacijski tek se je razvil v vojaških krogih, kjer so se prvi zavedali 

pomena znanja gibanja po neznanem terenu. Konec 19. stoletja je bilo v 

Oslu izvedeno prvo javno orientacijsko tekmovanje, po drugi svetovni vojni 

se je orientacijski tek iz Skandinavije razširil v države Srednje Evrope, 
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kasneje v Severno Ameriko in Avstralijo, proti koncu 20. stoletja pa v 

Latinsko Ameriko, Azijo in nekatere dele Afrike (Burnik idr., 2012).  

 

Burnik idr. (2012, str. 44) navajajo:  

»Orientacijski tek odlikujejo naslednje značilnosti:  

1. praviloma se odvija v naravi in udeležencu odkriva naravne lepote, 

2. primeren je za vse starosti in različne sposobnosti,  

3. za udeležbo potrebujemo malo posebne opreme, kar pomeni finančno 

dostopnost,  

4. vzpodbuja samozavest in raziskovalnost,  

5. je družinski šport,  

6. je brez sodniških odločitev in brez telesnega stika s sotekmovalci.« 

 

Je šport, ki navadno poteka v naravi. Tekmovalec, orientacist, mora s 

pomočjo karte in kompasa v najkrajšem možnem času poiskati na terenu 

označene kontrolne točke. Pot med kontrolnimi točkami si izbere sam, 

glede na svoje znanje orientacije in telesno pripravljenost.   

 

Kot piše Strasser (2015), so glavne značilnosti orientacijskega teka 

naslednje:  

»Orientacijski tek zahteva psihološko trdnost in dobro fizično 

pripravljenost. Proga ni natančno določena, pomembno pa je, da 

tekmovalci med štartom in ciljem v določenem zaporedju s pomočjo    

zemljevida in kompasa najdejo vse kontrolne točke. Tekmovalec mora 

najhitrejšo pot izbrati sam, zato mora obvladati branje zemljevida in dobro 

opazovati teren. Orientacist mora biti ne samo vešč navigacije, ampak 

mora med hitrim tekom izbirati premišljene odločitve.«  

 

Orientacijski tek je športna dejavnost, primerna za vse. Družine si z njim 

lahko popestrijo izlet v naravo, nekoliko starejši otroci lahko že sami 

poiščejo kakšno kontrolno točko in pri tem razvijajo svojo raziskovalnost in 

samozavest. Na začetku so proge speljane le po poteh, tako da se začetnik 

sprva spopade s štetjem križišč, ocenjevanjem razdalj in spremljanjem 

objektov ob poteh. Kasneje to znanje nadgradi z znanjem gibanja po 

brezpotju. Običajno tekmovalnost in primerjanje z drugimi (razen na 

najvišji ravni) zamenja tekma s samim seboj, saj je cilj vsakega udeleženca 

najprej najti vse kontrolne točke. Z uspešnim prehodom svojim 

sposobnostim prilagojene proge, si udeleženec izboljšuje samozavest, 

občutek varnosti, iznajdljivosti in smisla za pravilne odločitve v danem 

trenutku. Orientacijski tek izbolšuje srčno-žilne in gibalne sposobnosti ter 

pozitivno vpliva na psihološke in kognitivne zmožnosti posameznika. Poleg 

razvijanja telesnih se pri tem športu izrazito razvijajo tudi intelektualne 

sposobnosti in pozitivne značajske lastnosti. 

 

Oprema za orientacijski tek 

Opremo razdelimo na osebno opremo, ki jo potrebuje udeleženec, in 

opremo, potrebno za izvedbo tekme. Oprema udeleženca je lahko na 

začetku zelo skromna in finančno nezahtevna. Zadošča primerna obleka in 

močnejša obutev za gibanje po gozdnem terenu. Poleg naštetega 

tekmovalec potrebuje tudi edini dovoljen, a neobvezen tehnični 

pripomoček, kompas. Pri prvih korakih spoznavanja z orientacijskim tekom 

učenci potrebujejo običajno športno opremo: športne copate, kratko 

majico in kratke hlače. Pri orientaciji v gozdu bolj kot kratke ustrezajo dolge 

hlače, ki noge zaščitijo pred podrastjo. Oblačila naj ne bodo nova, saj je 

veliko možnosti, da se v gozdu umažejo ali raztrgajo. Če dežuje, orientacijo 

prestavimo na ustreznejši dan. Kadar to ni možno, naj bodo učenci 
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opremljeni z oblačili, primernimi dežju, čepico in nepremočljivimi čevlji. 

Glavni cilj orientacijskega teka je iskanje kontrolnih točk. Te so na terenu 

označene z oranžno-belimi prizmami s stranicami 30 cm. Prisotnost na 

kontrolni točki tekmovalec potrdi tako, da s posebnim luknjačem, ki je 

obešen na kontrolno zastavico, preluknja poseben prostorček na 

kontrolnem kartončku, ki ga nosi s seboj.   

 

 
Slika 1: Prihod na kontrolno točko 

Vir: Lasten 

 

Planinska orientacijska tekmovanja 

Planinska orientacijska tekmovanja so vrsta športnega tekmovanja v 

naravi, kjer vsak udeleženec pokaže svoje znanje o planinskih vsebinah in 

svojo fizično pripravljenost. Z njo povežemo izkušnje, znanje in uporabo 

tehničnih naprav za gibanje v naravi. Glavna značilnost POT temelji na tem, 

da se tekmovanja izvajajo na hribovitem terenu ter, da posameznik s tem 

pridobi znanje in veščine, s katerimi se lahko samostojno in suvereno 

spopade in obvladuje gibanje v gorskem svetu. Tekme so priložnosti za 

izmenjavo izkušenj, pridobivanje novih prijateljev, znanja, spoznavanje 

društev in gorske okolice ter krepitev ekipnega duha, saj potekajo v ekipah 

s po tremi do petimi člani in ne posamično. 

 

Od preostalih orientacijskih tekmovanj (orientacijski tek, taborniška 

orientacijska tekmovanja, tekmovanja v treking ligi) se planinska 

orientacijska tekmovanja razlikujejo po tem, da pri udeležencih preverjajo 

tudi planinsko znanje in veščine (izdelava vozlov, poznavanje gorstev, 

rastlinstva in živalstva ter druge vsebine planinske šole).  

 

 
Slika 2: Reševanje nalog na POT 

Vir: Čujež, 2019 

 

Tekmovanja trenutno potekajo v šestih področnih ligah: Gorenjsko- 

dolenjska liga, Savinjska liga, Podravska liga, Rogaška liga, Primorska liga in 

liga Smrekovec.  
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Tekmovalci so razdeljeni v šest težavnostnih kategorij:  

• A: učenci do vključno 6. razreda osnovne šole,  

• B: učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole,  

• C: mladina (od 1. letnika srednje šole do vključno 26. leta starosti),  

• D: mlajši člani (stari 27 let in več),  

• E: starejši člani (stari 40 let in več),  

• F: družine (najmanj eden od staršev in otroci do vključno zadnjega 

razreda osnovne šole).  

 

Najboljše ekipe iz področnih lig se uvrstijo na Slovensko planinsko 

orientacijsko tekmovanje (SPOT), ki praviloma poteka maja oz. junija in je 

največje planinsko tekmovanje v Sloveniji. Raven zahtevnosti je tam 

nekoliko višja (Prašnikar, 2011). 

 

 
Slika 3: Posvetovanje mentorice s skupino učencev na državnem 

tekmovanju 

Vir: Lasten 

 

Karta za planinska orientacijska tekmovanja 

Državna topografska karta merila 1 : 25 000 je najbolj primerna za 

orientacije v naravi, zato je tudi uporabljena kot karta za planinska 

orientacijska tekmovanja in druga orientacijska tekmovanja, kot so 

taborniška, gasilska in skavtska. Pravila planinskega orientacijskega 

tekmovanja (POT) nam svetujejo, naj se državna topografska karta merila 

1 : 25 000, za izbrano območje venomer preveri, ali je primerna za naše 

območje orientacijskega tekmovanja, ali je že zastarela. Ob ugotovitvi 

prekomerne zastarelosti karte lahko namreč uporabimo državno 

topografsko karto merila 1 : 50 000 (DTK 50) (Glavnik idr., 2002, str. 253). 

Na karti, ki se bo uporabljala za POT, mora biti navedeno naslednje: 

− številčno in grafično merilo,  

− ekvidistanca,  

− leto izdaje oz. leto reambulacije karte in  

− številka dovoljenega pristojnega državnega organa, v primeru 

kopiranja listov.  

 

V primeru kopiranja karte za POT je treba prej pridobiti dovoljenje 

izdajatelja karte. V primeru uporabe DTK 25 ali DTK 50 to pomeni 

pridobivanje dovoljenja od Geodetske uprave RS (GURS). Velikokrat se 

zgodi, da je izbrano območje na več kot enem listu DTK 25, zato se mora 

lista ali liste ustrezno spojiti skupaj s pomočjo ustreznega grafičnega 

programskega orodja in iz tega narediti ustrezen izsek, ki prikazuje 

območje POT. Pri tem pa moramo paziti na ujemanje spojenih izohips in 

topografskih znakov za kolovoze, poti, ceste in vode, saj so to eni izmed 

pomembnejših podatkov na kartah za potrebe orientacije na terenu. Ko je 

karta ustrezno obdelana in izdelana, jo je treba natisniti in zaščititi. Vsak 
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organizator se sam odloči, kako bo karta zaščitena pred dežjem, vlago in 

trganjem (Glavnik, A., idr., 2002, str. 253). 

 

 
Slika 4: Zemljevid z vrisanimi kontrolnimi točkami 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Orientacija v naravi je preplet telesne in umske dejavnosti človeka, kar 

športu daje edinstven značaj. Ravno zaradi tega je planinski orientacijski 

tek zelo zanimiv, poleg tega pa zahteva praktično uporabo planinskega 

znanja v realnih situacijah, kar pripomore k izboljšanju tako telesnih kot 

tudi miselnih, značajskih in socialnih potencialov. Vsebuje vse, kar 

posameznik v današnjem drvečem načinu življenja potrebuje: gibanje v 

naravi, mentalna aktivnost tudi v prostem času, čutenje tišine v gozdu, 

zmanjševanje stresa, več energije za vsakdanje stvari, odklop od telefonov 

in drugih elektronskih naprav, blagodejen vpliv na psihično in fizično 

počutje, urjenje koncentracije, sprostitev ... Ker tako sama, kot tudi člani 

planinskega krožka, na orientacijskih tekmovanjih uživamo in vidimo v tem 

odličen način za sproščanje, druženje in hkrati učenje veščin orientacije, si 

želim, da bi prispevek koga navdušil, da se v tem preizkusi tudi sam.  
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Malo drugačen naravoslovni dan 

na Osnovni šoli Benedikt  
 

DANICA ČASAR, razredna učiteljica 

OŠ Benedikt 

danica.casar@gmail.com 
 

Povzetek: V želji po sodelovanju z ZD Lenart sem se odločila, da bom 

pripravila malo drugačen naravoslovni dan na naši šoli OŠ Benedikt. 

Pri naravoslovju, novem predmetu v 4. razredu, je to lahko izvedljivo. 

Snov po učnem načrtu je zelo zahtevna, je pa veliko možnosti za 

praktična dela. Imamo možnosti, da si pri vsaki uri pogledamo preko 

interaktivnega gradiva poučne filme. Ob gledanju učenci z očmi niti 

ne reagirajo. V razredu nastane popolna tišina. Dokaz je njihovo 

znanje, ki ga dokazujejo pri ocenjevanju. Učenci 4. razreda so ob 

obisku tudi sami prikazovali umetno dihanje na lutki. Njihov nasmeh 

je dokazal zadovoljstvo obiska iz ZD Lenart.  

 

Ključne besede: sodelovanje z ZD Lenart, naravoslovni dan, 4. razred 

 

Abstract: In the desire to cooperate with Lenart Health Centre, I 

decided to prepare a science day at our school, Benedikt Primary 

School, a little differently. In natural science, a new school subject in  

the 4th grade, this is possible. Although the material according to the 

curriculum is very demanding, there are many opportunities for 

practical work. We have the opportunity to watch educational films 

through interactive material at every lesson. When watching,  

students do not even blink. There is complete silence in the 

classroom. The proof is their knowledge, which they prove in the 

assessment. Today, 4th-grade students also demonstrated artificial 

respiration on a puppet. Their smile proved the gratification of the 

visit from Lenart Health Centre worker. 

 

Key words: cooperation with Lenart Health Centre, science day, 4th 

grade 
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UVOD  

Predmet naravoslovje in tehnika v osnovni šoli nadgrajuje predmet 

spoznavanje okolja iz prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. V 

predmetu so tesno povezana tako področja naravoslovja kot tehnike 

in tehnologije. Prav zato je od skupnega števila ur predmeta tretjina 

ur namenjena tehniki. Predmet naravoslovje in tehnika je usmerjen 

v razvoj in nadgradnjo temeljnega naravoslovnega in tehničnega 

znanja, spretnosti ter stališč, ki učencem omogoča odgovorno 

vključevanje v družbo s tem, da pridobljeno znanje in spretnosti 

uporabijo v različnih situacijah in pri reševanju problemov. 

Poučevanje predmeta omogoča učencem, da svoje naravoslovno in 

tehnično znanje in spretnosti uporabljajo za razumevanje, razlago in 

reševanje različnih situacij in vprašanj s področja naravoslovja in 

tehnike. Učenci imajo tudi možnost in priložnost pri pouku 

naravoslovja in tehnike naravo in tehniko izkustveno doživljati. 

Učenci z dejavnim vključevanjem v pouk in s praktičnim delom 

odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, urijo spretnosti in razvijajo 

pozitivne osebnostne lastnosti. Oblikujejo pozitiven odnos do narave 

in tehnike ter kritičen odnos do posegov v naravo. Zavedajo se 

pomena trajnostnega razvoja. Odkrivajo, da so naravni pojavi in 

tehnični sistemi temelj za številne poklice, in oblikujejo odnos do 

poklicnega dela (UN – naravoslovje in tehnika). 

 

Naravoslovni dnevi so opredeljeni kot del dnevov dejavnosti, le-ti pa 

so vključeni v obvezni program osnovne šole. Dnevi dejavnosti 

omogočijo učencem, da znanje, pridobljeno pri pouku, povežejo, 

utrdijo in se poskušajo znajti v novih, nepredvidenih situacijah. 

Osnovna šola dneve dejavnosti načrtuje v letnem delovnem načrtu 

šole (Zajc, 2006; Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji, 2011). 

 

Naravoslovni dnevi omogočajo bolj sistematično spoznavanje 

pojmov in otroci naj bi enakovredno napredovali pri spoznavanju 

pojmov, razvijanju pojmovnih struktur in razumevanju procesov, 

oblikovanju stališč ipd. (Dimec, 1998).  

 

Pri pripravi in izvedbi pouka me stalno vodi misel: Ne gre za dilemo 

ali vsebinska znanja ali miselni procesi, ampak za nujnost – hkrati in 

eksplicitno – spodbujati oboje: vsebinska znanja z miselnimi procesi 

in skozi njih (Kompare in Rupnik Vec, 2016, str. 69). Omenjena misel, 

cilji predmeta naravoslovje in tehnika v 4. razredu ter namen dnevov 

dejavnosti mi je bilo vodilo tudi pri pripravi na naravoslovni dan, ki 

ga bom v nadaljevanju članka podrobneje predstavila. 

 

Praktična izvedba učne ure naravoslovja Malo drugače                 

V razredu se velikokrat vprašamo: »Kaj pa jaz vem o sebi?« Vsak 

učenec misli, da sebe pozna zelo dobro. Kot učiteljica učencem 

pogosto rečem, da jih zelo dobro poznam. Lahko rečem, da so moji 

možgani delali zelo hitro in lahko povedo, kako oni poznajo sebe. S 

tem nisem imela težav, saj veliko časa preživimo skupaj. Učenci so 
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polni znanja, vedo, kaj se dogaja vsak dan, o čem se učimo.  Ko sem 

jim postavila vprašanje, kaj že vedo o sebi, se je v razredu sprožila 

nevihta možganov. Otroci so nizali besede, povedi, katere so 

zapisovali na samolepilne lističe in jih lepili na tablo. Vedno več 

listkov je bilo na tabli, kar pomeni, da veliko znajo. Na takšen način 

smo se pričeli pripravljati na naš naravoslovni dan. Njihovo 

radovednost in zagnanost sem stopnjevala z vprašanjem, kaj pa želijo 

izvedeti danes? Morda želijo, da jih kdo obišče? Kdo? Kaj pa se mi 

učimo pri naravoslovju? Zakaj pa je dobro, da poznamo sami sebe in 

svoje telo? Kdo nam lahko pomaga še več razložiti o našem telesu? 

Kje pa delajo ti ljudje? Poznate koga, ki opravlja ta poklic? Ste se že z 

njim kaj pogovarjali o tem? Ste bili z odgovori zadovoljni? Učenci so 

na niz vprašanj odgovarjali brez zadržkov in bili vse bolj radovedni in 

nestrpni ali jim bo dan res popestren z obiskom. Ja, z veseljem sem 

jim povedala, da nas bosta obiskala dva, ki vsak dan opravljata 

naloge, pri čemer pomagata ljudem.  

 

Ideja za takšen dan se je pravzaprav porodila že pred meseci, ko sem 

se vprašala, ali bi mi lahko kdo pomagal pri izvedbi naravoslovnega 

dneva. Snov je zanimiva – Moje telo, zanimiva za kakšno 

sodelovanje, za več znanja. Tako je padla odločitev, da k sodelovanju 

povabim zaposlene v ZD Lenart, s katerimi veliko sodelujem. Veseli 

so bili povabila, dorekli smo podrobnosti, da so lahko priprave tekle 

naprej. Naravoslovni dan sem tako izpeljala v sodelovanju z ZD 

Lenart v sredo, 29. 9. 2021. 

Na šolo sem povabila reševalca in diplomirano medicinsko sestro 

zobozdravstvene vzgoje in preventive. Učenci 4. razreda so jima 

prisluhnili, kar sta pripravila. Dokaz za uspešno sodelovanje je bilo 

njihovo zadovoljstvo in nasmeh na obrazu.                  

          

Ob lepem vremenu (dogovorjenem terminu) se je pred našo šolo 

ustavilo reševalno vozilo. Iz vozila sta stopila delavca ZD Lenart. 

Odšla sem jima naproti, ju sprejela in skupaj smo odšli v razred. Eden 

izmed učencev ju je lepo pozdravil. Najprej se nam je predstavil 

reševalec, ki je bil tudi drugače oblečen. Opisal je svoje delo. Povedal 

je, da je že kot otrok sanjal, da bo postal reševalec na motorju. Po 

njegovem pripravniškem delu, ki ga je opravljal v ZD Lenart, si je sam 

pri sebi rekel: »Evo, to je to, kar sem si želel.« Uniforma in pod 

uniformo prijazen in srčen človek s sijočim nasmehom. Povedal je 

tudi, da se mora nenehno izobraževati. Izobraževanja mu naredijo 

trdo kožo, postane bolj samozavesten. Najhuje je, ko misli, da lahko 

naredi vse. Žal, pove z velikim obžalovanjem, da vsega ne more rešiti. 

Lahko reši tisto, za kar je usposobljen in kar je v njegovi moči. Povedal 

je, da je delo pestro in razgibano. Razumeti mora stiske ljudi, saj ve, 

da stiska človeka naredi drugačnega. Povedal je, da je optimističen 

in gleda pozitivno na svet in prihodnost.  

 

Pokazal nam je nekaj posnetkov, ki jih je imel pripravljene za nas. Ob 

tem je pripovedoval in razlagal. Povedal je telefonsko številko, na 
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katero moramo poklicati, če potrebujemo pomoč. Številko so znali 

tudi učenci in povedali, da je to 112.  

 

Razložil nam je primer, ki mu ga je povedal prijatelj. Bil je pri stricu 

na obisku, ko je stricu  kar naenkrat postalo slabo. Padel je v nezavest 

in vsem se je zdelo, da ne diha več. Pristopil je do strica in ga začel 

oživljati. Vedel je, da mora poklicati številko 112. 

 

Povedal je, da kadar dobijo klic, da nekje nekdo potrebuje pomoč, se 

hitro odpeljejo z reševalnim vozilom. Ko prispejo na kraj dogodka, 

najprej ugotovijo, ali je človek nezavesten. Takrat morajo opazovati 

prsni koš, če se dviga ali spušča, poslušati morajo dihalne šume in če 

čutijo izdihano sapo na njihovem levem licu. Če vse to zaznajo, 

začnejo z oživljanjem. Začnejo z masažo srca, ki je pravzaprav 

postopek, ki ga je mogoče osvojiti v nekaj minutah. V sredini prsnega 

koša je treba z obema rokama hitro in močno potisniti navzdol. Ko je 

vse to reševalec povedal, je na lutki pokazal umetno dihanje. Učenci 

so imeli možnost, da to tudi sami poskusijo posamično. 

 

 
Slika 1: Učenje umetnega dihanja 

Vir: Lasten 

Učenci so ugotovili, da je to kar odgovorno in zahtevno delo. To so 

dragoceni trenutki, ko lahko nekomu rešijo življenje. Zavedanje tako 

pomembnega dejstva in praktično učenje oživljanja je pri učencih 

sprožilo plaz vprašanj: »Ali velikokrat rešite človeško življenje in še 

lahko kako pomagate ljudem? Komu največkrat pomagate? So ti, ki 

jim pomagate, starejši ali mlajši? Se je že zgodilo kdaj, da ni bilo več 

pomoči? Kaj ste naredili takrat?« Naš gost je z veseljem odgovoril na 

vsa vprašanja učencev in jih pohvalil, da se zavedajo pomembnosti 

dela, ki ga opravlja. Po zaključenem pogovoru smo zapustili razred 

ter odšli  ven, kjer smo si ogledali reševalno vozilo. 

 

Reševalno vozilo ima tehnične lastnosti v skladu z evropskim 

standardom EN 1789 2007, tip A, v vozilu je nameščena naslednja 

medicinska oprema: polavtomatski defibrilator, pulzni oksimeter, 

kovček za oživljanje, kisikov sistem, obvezilni sanitetni material, 

zajemalna nosila, vakuumska blazina, vakuumske opornice za 
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okončine, steznik za imobilizacijo hrbtenice v sedečem položaju, 

ovratnice, ki omogočajo kontrolo pulza (vse velikosti za odrasle in 

otroke). Vozilo je opremljeno z informacijsko in telekomunikacijsko 

opremo (reševalno vozilo pacient). 

 

 
Slika 2: Učenci 4. razreda z reševalcem 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 3: Ogled notranjosti reševalnega vozila 

Vir: Lasten 

Najprej nam je reševalec povedal o reševalnem vozilu in razkazal vse 

v reševalnem vozilu. Pokazal je nekaj osnov prve pomoči in notranjo 

opremo vozila. Učenci so lahko stopili v reševalno vozilo in si ogledali 

notranjost. Povedal in pokazal je, kam dajo osebo, ki potrebuje 

pomoč. Glas sirene je naredil vrhunec zanimanja otrok. Če ima 

reševalno vozilo prižgane luči in sireno, je na nujni vožnji in vozniki 

mu morajo dati prednost. Ob vozilu smo naredili nekaj fotografij. Po 

končani predstavitvi reševalnega vozila smo odšli nazaj v razred. Delo 

smo nadaljevali z medicinsko sestro, ki nam je pokazala kratek film o 

zobeh in nam tudi povedala, da se zdravje začenja v ustih; ustna 

higiena pa mora biti vsakemu človeku dobra prijateljica, da 

preprečimo težave. 

 

Ko slišimo besedo ustna higiena, vedno pomislimo na umivanje zob.  

Vendar imajo ljudje večinoma zmotno mnenje, kako izgleda ustna 

higiena. Zelo pomembno je, da se posvetimo pri umivanju vsakemu 

zobu posebej in seveda tudi obzobnim tkivom, dlesnim. Karies in 

parodontalna bolezen sta najbolj razširjeni bolezni v ustni votlini, 

vendar pa sta pri večini prepozno odkriti. Ljudje zaznajo, da je nekaj 

narobe šele takrat, ko pride do bolečine zoba ali krvavitve zoba ali 

krvavitve obzobnih tkiv. Povedala je, da si vsak želi imeti popoln 

nasmeh, da pa bi se temu vsaj približali, je pa za to potrebna zobna 

higiena. Slaba ustna higiena pa lahko vodi v bolezni dlesni in raznih 

okužb. Za naše telo na splošno velja, da se dolgoletna skrb za zdravje 

v zrelih letih in starosti močno obrestuje in zobje pri tem niso nobena 
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izjema. Z vzdrževanjem zdravih tkiv v ustih si prihranimo marsikatere 

bodoče preglavice, bolečine. Tudi po natančnem ščetkanju s klasično 

ali električno krtačko zob še ostane nekaj neočiščenih zob, predvsem 

v medsebojnih prostorih. Učencem je svetovala, da ko bodo veliki, se 

naj izogibajo tobaku, že sedaj lahko omejijo količine sladkarij ter 

uživajo kalcij in vitamine (predlagala je pitje mleka, uživanje jogurtov 

…). Priporočala jim je, da naj vsaj dvakrat letno obiščejo 

zobozdravnika ter ponovno poudarila, da je ustna higiena 

pomembna za celotno splošno zdravje. Ohranjanje naših naravnih 

zob prispeva k ohranjanju kvalitete življenja posameznika od 

otroštva do starosti. Zdrav in sijoč nasmeh je ogledalo človeka. Zelo 

pomembna je motivacija in sama demonstracija s pripomočki za 

čiščenje ob sestri, ki ima kontrolo nad učenci. Takšno izvajanje 

poteka tudi v ZD Lenart, ko imajo učenci zdravniške preglede in ob 

sebi tudi starše. 

 

Ob modelu zob nam je z zobno ščetko ponovila prikaz pravilnega 

umivanja zob. Po prikazu je sledilo umivanje zob učencev (vsak pri 

svoji mizi). Kljub že znanemu postopku umivanju zob, so učenci 

gledali in vse to ponovili. Težav s tem niso imeli, so pa ponovili in 

obljubili, da s tem pridno nadaljujejo tudi doma. 

    

 
Slika 4: Učenci v razredu z medicinsko sestro 

Vir: Lasten 

 

Učenci so bili navdušeni nad tovrstnim poukom. Tako kot vedno sem 

ob zaključku dneva želela izvedeti, kaj so se učenci naučili. V zvezek 

za naravoslovje in tehniko so oblikovali miselni vzorec z zapisi, kaj vse 

so se naučili in novega spoznali; zapise pa so obogatili z ilustracijami. 

Veliko učencev je povedalo, da je delo reševalca zelo zanimivo in zelo 

pomembno, da rešiš nekomu življenje. Povedali so, da je to velik 

ponos. Vsekakor pa jih je pritegnilo reševalno vozilo, njegova 

notranjost, čeprav so povedali, da se ne želijo peljati v njem kot 

ponesrečenci. Vsekakor pa jim bo dan ostal v lepem spominu. 
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Slika 5: Zapis otrok v zvezek 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Po izpeljanem dnevu dejavnosti in evalvaciji naučenega smo 

ugotovili, da učenci znajo utemeljiti pomen zdravih zob in osebne 

higiene pri preprečevanju bolezni in da moramo znati pomagati 

človeku v stiski in nesreči. Ob tem smo ugotovili, da smo snov o 

človeškem telesu, ki smo jo spoznavali pri urah naravoslovja in 

tehnike, samo še bolj utrdili. Z rednim opravljanjem evalvacij dela 

namreč učenci znajo sami ugotoviti ter presoditi svoje pridobljeno 

znanje in biti pri tem tudi kritični (kaj morajo še ponoviti in utrditi, da 

bo njihovo znanje odlično). 

 

Dan se je tako zaključil z nasmehom na obrazu vseh udeležencev in 

obojestranskim zadovoljstvom ter ugotovitvijo, kako malo je 

potrebno, mogoče samo ideja, da se učencem določen dan v življenju 

vtisne v spomin, vsakodnevna rutina pouka pa se razbremeni in 

popestri z zanimivimi, praktičnimi stvarmi, ki samo doprinesejo k 

večjemu in globljemu znanju učencev. Žal premalokrat posvetimo 

temu pozornost, da so učenci zelo dovzetni za praktična znanja in se 

zgolj prepustimo vsakodnevnemu rutinskemu toku pouka. Zato 

bomo v bodoče zagotovo še več dnevov dejavnosti izpeljali – malo 

drugače. 
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Povzetek: Učenje tujega jezika je za nekatere učence lahko precej 

stresno, saj imajo različno predznanje, interese, pričakovanja in 

potrebe. Raziskave so pokazale, da so razlogi za nedoseganje želenih 

rezultatov pri učenju angleščine različni: nekaterim učencem se zdi 

vsebina nezanimiva ali pretežka, drugi se bojijo poraza, mnogi imajo 

premalo ali pa preveč samozavesti. Vsi ti razlogi privedejo do 

zaključka, da učencem primanjkuje motivacije za učenje. Za 

motivacijo in popestritev učne ure imajo učitelji na voljo več strategij 

in tehnik, med njimi tudi didaktične igre. Splošno znano je, da 

didaktične igre pri učencih znižujejo čustveni filter, kar pripomore k 

lažjemu učenju, boljši koncentraciji, boljšim socialnim odnosom med 

učenci ter med učenci in učiteljem. Igre lahko učitelj izbere po lastni 

presoji, izbira med različnimi zvrstmi. Preden jo uporabi v razredu, se 

mora prepričati, da je primerna starosti učencev, njihovi stopnji 

znanja angleščine in da je uporabna za poučevanje vsaj enega vidika 

jezika (besedišča, slovnice, izgovarjave ali kulture).  

 

Ključne besede: motivacija, učenje tujega jezika, igra, jezikovna 

spretnost 

Abstract: Learning a foreign language can be quite stressful for some 

students for they have different schemata, interests, expectations 

and needs. Research has shown that students underachieve or 

underperforming for a variety of reasons from being uninterested in 

the content, having a fear of failure to having too little or too much 

self-confidence. All this comes down to the fact that the students 

lack motivation. A teacher can choose from a number of strategies 

and techniques, among being games, in order to motivate the 

students and bring variety into the classroom. It is generally known 

that music lowers the emotional filter which makes learning easier, 

improves concentration and  also improves student-student and 

student-teacher relationship. A teacher has a variety of games to 

choose from but before using it the classroom a teacher needs to 

make sure that the game is age appropriate, it is suitable for the 

students' level of knowlege and that it can be used to teach at least 

one of the aspect of the language (vocabulary, grammar, 

pronunciation or culture).  

 

Key words: motivation, learning a foreign language, game, language 

skill 
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UVOD 

V razredu imamo učence z različnimi sposobnostmi, interesi in 

izkušnjami, zato je popolnoma razumljivo, da imajo nekateri od njih 

težave z učenjem angleščine. Cash (2011) razloži, da nekateri ne 

dosegajo želenih rezultatov, ker se jim zdi vsebina prezahtevna ali 

nezanimiva, imajo preveč ali premalo samozavesti, se bojijo poraza, 

ne vidijo smisla v učenju določene snovi, doživljajo različne stresne 

situacije v zasebnem življenju ipd. Vse to pripelje do zaključka, da 

učencem primanjkuje motivacije. Ker je motivacija ključnega 

pomena za uspeh, bi morala biti učiteljeva prioriteta učence 

motivirati in jih vključiti v proces učenja. Da bi zadovoljili potrebe 

učencev, je treba učno uro obogatiti in popestriti z različnimi 

strategijami in tehnikami. To lahko učitelji storijo na več načinov: od 

vzpostavljanja dobrega odnosa, ustvarjanja prijetnega vzdušja v 

razredu do vključevanja iger, humorja ter glasbe in pesmi v učne ure 

tujega jezika (Dornyei in Csizer, 1998). 

 

Namen tega članka je predstaviti prednosti uporabe iger pri pouku 

angleškega jezika ter načine vključevanja le-teh v učne ure 

angleščine z namenom razvijanja in izboljšanja vseh štirih jezikovnih 

sposobnosti, poslušanja, govorjenja, branja in pisanja.  

 

 

 

 

Motivacija 

»Motivacija je proces izzivanja človekove aktivnosti, njenega 

usmerjanja na določene cilje in uravnavanja, da bi se dosegli določeni 

cilji« (Marentič-Požarnik, 1988). »Učna motivacija je skupen pojem, 

ki obsega vse, kar daje pobude za učenje, ga usmerja, mu določa 

intenzivnost, trajanje in kakovost« (Marentič-Požarnik, 2000). 

Motivirani učenec se uči z veseljem, ima interes po odkrivanju 

novega. Novo znanje zna tesno povezati s predznanjem; znanje mu 

tudi dalj časa ostane v spominu, hitreje se uči in dojema, pogosteje 

se uči samostojno itd. (Kranjc, 1982). Glede na vrsto motivacije 

ločimo notranjo ali intrinzično ter zunanjo ali ekstrinzično motivacijo. 

Notranje motiviranim posameznikom aktivnosti predstavljajo 

nagrado, se jim zdijo zanimive. Vir podkrepitve je v njih samih. Proces 

je zanje pomembnejši od rezultata. Notranje motivirani posamezniki 

dosegajo boljše rezultate, se bolj trudijo, so vztrajnejši in v večji meri 

iščejo izzive (Marentič-Požarnik, 2000). Za zunanje motivirane 

posameznike pa aktivnosti same niso zanimive. Zanima jih, kaj jim bo 

aktivnost prinesla. Torej se v tem primeru učenci učijo zaradi 

zunanjih posledic, kot so na primer pohvale, graje, ocene itd. Za 

razliko od notranje zunanja motivacija ni trajna. Če vir zunanje 

podkrepitve izgine, se učenec ne uči več (Marentič-Požarnik, 2000). 

 

Vključevanje didaktičnih iger v pouk tujega jezika 

Kadar želimo igre vpeljati v pouk, moramo pred samim načrtovanjem 

premisliti o naslednjih vidikih (Wright, 2010):  
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1. Čas priprave iger; ali bo poraba časa za pripravo iger ekonomična 

glede na njihovo koristnost; nekatere igre vključujejo izdelavo 

zahtevnih materialov in učitelj mora sam presoditi, ali je smiselna 

izdelava pripomočkov za igro, ki jo bo lahko izvedel le enkrat;  

2. Zahtevnost izvedbe učne ure v razredu; ali so učitelju na voljo 

materialni pogoji, ki so potrebni za izvedbo igre v razredu, ali je igra 

prezahtevna za učence;  

3. Možnosti za motiviranje učencev; ali bo igra vzbudila interes pri 

učencih; didaktična igra, ki je bila že velikokrat izvedena in jo učenci 

dobro poznajo, zagotovo ne bo izzvala enakega interesa kot igra, ki 

jo učenci igrajo prvič, ima enostavna navodila ter dobro pripravljene 

pripomočke;  

4. Vključevanje jezikovnih spretnosti v igro; velikokrat je igra 

vključena v pouk zgolj zaradi same igre ali kot sprostitev za učence; 

igra po definiciji vključuje doseganje določenih vzgojno-

izobraževalnih ciljev, katerim se ne smemo odpovedati, učitelj mora 

torej dobro poznati cilje, katere želi z igro doseči; 

5. Razlogi za vključitev iger v pouk; ali je to zaradi utrjevanja določene 

učne snovi, ali gre morda za predstavitev novega besedišča. 

 

Ob izvajanju igre je ključnega pomena razlaga navodil, pri tem je 

treba večkrat preveriti, ali so jih učenci prav razumeli. Učitelj mora 

biti pripravljen prilagoditi igro učencem in posebnim okoliščinam 

pouka. Igro učitelj ponavlja pri pouku v časovnih presledkih. Ob tem 

stalno izvaja refleksijo; če igra prvič ni najbolje uspela, jo popravi, 

prilagodi; dobre stvari obdrži, slabosti pa popravi. 

 

Prednosti igre pri pouku tujega jezika 

Pri jezikovnem pouku lahko uporabljamo učne igre kadarkoli: na 

začetku kot uvodno motivacijo, kot osrednjo dejavnost za vpeljavo 

nove snovi ali ponavljanje in utrjevanje ali na koncu. Bistveni 

element igre je, da ima jasno postavljene cilje, ki so motivacijski in 

dajejo igri njen namen. Ko je učenec udeležen v igri, uživa v 

tekmovanju − bodisi tekmuje sam ali v skupini z drugimi sošolci, proti 

času ali proti samemu izzivu igre − in ob tem ne misli na jezik, ki ga 

uporablja. Če igra pridobi pozornost učenca, bo učni proces stekel 

(Khan, 1995). Razlog, zakaj igre pogosto uporabljamo pri učenju tujih 

jezikov, je, da le-te zmanjšajo raven stresa pri pouku. Pri 

tradicionalnem načinu poučevanja v procesu usvajanja/učenja 

ciljnega jezika učenci doživljajo stres, saj so soočeni z neznanimi 

besedami ter slovničnimi strukturami. Učenci zaradi tega nimajo 

občutka varnosti v razredu, kar pa vpliva na njihovo sposobnost 

učenja. Igre lahko pomagajo zmanjšati njihov občutek tesnobe, jim 

pomagajo, da se v razredu prijetno počutijo in da se želijo učiti. Ko 

učenci igrajo igre, se sprostijo in zabavajo. Ker učenci vedo, da se 

igrajo igre in se želijo učinkovito sporazumevati, ne skrbijo zaradi 

napak in se ne popravljajo pri vsaki povedi; v tem primeru se lahko 

izboljšajo njihove komunikacijske spretnosti (Mubaslat, 2011). Preko 

igre lahko ustvarimo tudi potrebo po komunikaciji. Če je učenec 
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postavljen v situacijo, v kateri ga zgolj potreba, da uporablja jezik, sili, 

da ga uporablja najučinkoviteje, kot le zmore, ta izkušnja prispeva k 

učenju. Uporaba jezika je najboljši način, da se ga naučimo. Če 

učence vključimo v igre, ki jih radi igrajo, je to lahko dober način, da 

ustvarimo potrebo po uporabi jezika (Khan, 1995). Preko iger lahko 

krepimo vse štiri jezikovne spretnosti (branje, pisanje, poslušanje in 

govorjenje), uporabljamo jih lahko v vseh fazah učnega procesa 

(obravnava nove učne snovi, ponavljanje, urjenje) in za mnoge tipe 

komunikacije (npr. spodbujanje, kritiziranje, razlaga, strinjanje) 

(Wright idr. 2010). Preko iger pri pouku ustvarjamo učno okolje, ki je 

sproščeno, zabavno, polno učnih informacij, okolje, ki spodbuja 

domišljijo, tveganje, humor in komunikacijo med udeleženci v igri. V 

takem učnem okolju se bodo učenci lahko veliko naučili in začeli 

uresničevati svoje (skrite) potenciale (Čampa idr. 2000, str. 101). Igra 

je lahko močan motivacijski element. Raziskave potrjujejo, da pri 

mlajših učencih prevladuje notranja/intrinzična motivacija, torej je 

vir motivacije v znanju samem, ne v nekem dejavniku zunaj. 

Otrokova motivacija je pogojena s tem, koliko so vključeni v učni 

proces ter navdušeni nad stvarmi, ki se jih učijo; ta dva dejavnika sta 

pogoj za učinkovito učenje. Uporaba iger pri pouku lahko učitelju 

pomaga, da ustvari priložnosti za aktivno vključenost učencev, za 

doseganje uspehov, za navdušenost in zabavo. Učenci, ki želijo 

sodelovati v igri, bodo tudi želeli obvladati jezik, ki je potreben za to 

(Khan, 1995). 

 

Vrste iger pri pouku tujega jezika 

Lewis and Bedson (2000) sta igre za učenje tujega jezika razvrstila na 

podlagi njihove prevladujoče lastnosti. Tako razvrščata igre na: 

a) Igre gibanja, ki vključujejo fizično aktivnost; najbolj znana igra 

gibanja za učenje angleščine, ki jo tudi sama uporabljam, je Simon 

pravi (Simon says). Pri tej igri učence postavim v večji polkrog tako, 

da imajo dovolj prostora za gibanje ter določim vodjo, tj. Simona. 

Simon je tisti, ki ostalim učencem daje ukaze, ki jih morajo izvesti npr. 

Simon says: clap your hands, sit on the floor, point to the door ipd. 

Simonovim ukazom morajo slediti le, če se ukaz začne z besedami 

Simon says v nasprotnem primeru pa ne. Če nekdo izvede ukaz, ki se 

ni začel z besedami Simon says, je izločen iz igre. Navodila ponavadi 

ponavljamo toliko časa, dokler ne ostane samo ena oseba, ki je 

zmagovalec igre.  

b) Igre s kartami, pri katerih igralci zbirajo, menjajo, štejejo ali 

razvrščajo karte. V ta sklop iger spada Spomin (Memory). Igra 

Spomin je seveda lahko veliko več kot iskanje ujemajočih se parov. 

Igro Spomin ponavadi uporabljam za utrjevanje najrazličnejšega 

besedišča in s sem s tem namenom sama izdelala kartice z različnimi 

tematikami (abeceda, živali, deli telesa, barve, družinski člani ipd.), 

za mlajše učence s sličicami za starejše pa sem namesto sličic dodala 

besede.  

c) Igre z igralnimi ploščami, pri katerih učenci premikajo figure po 

določeni površini. Igra Živalsko kraljestvo (Animal kingdom), ki jo 

moji učenci zelo radi igrajo, je namizna igra, katere namen je 
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poimenovati živali. Vsak učenec vrže kocko in premakne figuro na 

določen prostor ter poimenuje žival, na kateri je figura pristala. Na 

primer, It's a dog, It's a crocodile, It's an ostrich ipd. Igro lahko seveda 

prilagodimo in namesto živali uporabimo dele telesa, barve, abecedo 

ipd. 

d) Igre s kockami so lahko vsestranske. Na ploskvah kock je lahko 

praktično karkoli, od številk, barv, črk do divjih živali, delov telesa ali 

oblačil. Pri tej igri učenci vržejo kocko in povedo, kaj vidijo na ploskvi 

npr. It's a dog, This is a nose, Those are trousers ipd. Za vsak pravilni 

odgovor učenec dobi eno točko, tisti, ki prvi doseže 10 točk, je 

zmagovalec igre.  

e) Igre risanja, ki so še posebej primerne za bolj tihe, introvertirane 

učence, ki ne marajo govoriti. Igra, ki jo uporabljam pri svojih 

učencih, se imenuje Ples pošasti (Monster Waltz). Namen igre je 

narisati najbolj nenavadne pošasti in jih opisati s preprostimi frazami 

z uporabo barv, pridevnikov in delov telesa. Na 4 klopi postavim 4 

liste papirja ter svinčnike ter predvajam kratke glasbene vložke, 

medtem učenci plešejo med mizami, ko glasbo ustavim, vsak učenec 

vzame svinčnik in nariše poljuben del telesa na najbližji list papirja. 

Med vsako pavzo učenci narišejo po en del telesa na list. Na vsakem 

papirju je samo ena pošast, vendar ima lahko več delov telesa npr. 

tri oči, štiri ušesa ali sedem rok. Igro nadaljujem, dokler niso vse 

pošasti dokončane nato dvignem vsak list posebej in učenci 

poskusijo vsako od pošasti opisati v angleščini npr. This monster has 

got three eyes ali That monster has got wings. It can fly ipd. 

 Igre ugibanja, čigar cilj je odgovoriti na določena vprašanja oz. priti 

do odgovora s pomočjo ugibanje. Igra, ki jo najbolj pogosto 

uporabljam pri svojih tečajnikih je Zmenek na slepo (Blind date) pri 

kateri nekomu od tečajnikov zavežem oči in ga/jo v razdalji dveh 

metrov postavim pred sošolko oz. sošolca, ki je njihov zmenek na 

slepo. Naloga učenke/učenca s prevezo je postaviti čim več različnih 

vprašanj svojemu zmenku na slepo npr. How old are you?, Have you 

got a brother? Have you got brown hair? Do you like apples? in 

poskušati ugotoviti, kdo je njegov zmenek na slepo. Ta seveda 

odgovarja na vprašanja s čim bolj spremenjenim glasom. Če učenec 

s prevezo ugane, kdo je njegov zmenek na slepo dobi 5 točk. Igro 

nadaljujem, dokler vsak od tečajnikov ne dobi preveze oz. je 

nekogaršnji zmenek na slepo. 

f) Igre vlog so enostavne, vodene aktivnosti, ki spodbujajo učenčevo 

domišljijo. Jezik je lahko predpisan ali odprt odvisno od stopnje 

znanja, radovednosti in samozavesti učencev. Modna revija (Fashion 

show) je ena izmed iger, ki jo rada vključim v pouk angleščine. Pri tej 

igri vlog učence razdelim v pare, eden izmed njih je komentator, ki 

komentira, kako je model, ki hodi po »modni pisti«, oblečen npr. 

Here we can see Tina. She's a young model, only nine years old. She's 

wearing black stockings, a red blouse and a white shirt. Da se 

»gledalci« ne bi dolgočasili, omejim komentiranje na nekaj minut. Po 

vsaki predstavitvi, pa gledalci ocenijo model z oceno od 1 do 6 (ocene 

so napisane na karticah). Vsak igralec je vsaj enkrat komentator in 

vsaj enkrat model. 
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g)  besedne igre vključujejo črkovanje in pisanje in so bolj primerne 

za starejše učence. Sem spadajo Vislice (Hangman), ki se jih da 

prilagoditi različnim temam. Ta igra je namenjena predvsem 

starejšim učencem, ki znajo pisati in brati v tujem jeziku.  

 

Težave pri vključevanju iger v pouk tujega jezika 

Kljub temu da je razlogov za uvedbo didaktičnih iger v pouk veliko, 

se nam ob tem utrne tudi nekaj pomislekov. Težave, ki se pojavljajo 

pri izvedbi didaktičnih iger v razredu, so velikokrat povezane z 

neprimernim vedenjem učencev. Učenci večkrat v zanosu igre 

postanejo (pre)glasni, kar učitelja zopet postavi v vlogo tistega, ki 

ohranja disciplino v razredu. Če gre za tekmovanje med posamezniki 

ali skupinami, lahko pride do velike tekmovalnosti, kar ustvarja 

napetosti v razredu; iz tega razloga lahko nekateri učenci vzpostavijo 

negativen odnos do učenja tujega jezika, saj ga povezujejo z 

negativnimi izkušnjami. Pogosto se tekmovalnost izraža v besednih 

bojih med učenci, kar končno vodi do tega, da učitelj preneha z 

izvajanjem igre. Nekatere igre so neprimerne za izvajanje v velikih 

skupinah, saj vključujejo veliko telesnega gibanja in v takih primerih 

se hitro zgodi, da učitelj izgubi nadzor nad učenci (Zych, b. l.). Eden 

od pomislekov za uvedbo iger v pouk je lahko tudi zavračanje iger s 

strani učenca. Razlog za to, da učenec ne želi sodelovati, je lahko 

strah pred porazom ali pretekle negativne izkušnje, povezane s 

sodelovanjem pri didaktičnih igrah (Siek-Piskozub 1997 v Zych, b. l.).  

 

Koluch (2003 v Zych, b. l.) navaja, da pri izvajanju iger učitelj ne 

popravlja napak učencev; moder učitelj naj bi si zapisoval pogoste 

napake, ki se pojavljajo pri igri ter učence na to po aktivnosti 

opozoril. V primeru, da neko igro izvedemo večkrat, se lahko zgodi, 

da učenci izgubijo zanimanje za igre in se začnejo dolgočasiti. Učitelj 

naj bi se zavedal, da lahko do istega cilja pridemo po različnih poteh. 

Iz tega razloga naj bi učitelj imel svojo zbirko že pripravljenih iger 

(Zych, b. l.). Iluk (2002 v Zych, b. l.) trdi, da je glavna težava, ko učimo 

besedišče preko didaktičnih iger, da učenci običajno govorijo v 

svojem maternem jeziku namesto v ciljnem jeziku. V primeru, da 

učenci preko iger vadijo komunikacijske spretnosti v tujem jeziku, 

učitelj ne more nadzorovati uporabe maternega jezika.  

 

ZAKLJUČEK 

Učenje tujega jezika ni nujno suhoparno obravnavanje slovničnih 

pravil, dolgočasno branje dolgih in nerazumljivih besedil ali 

prepisovanje besedišča s table, saj obstaja nešteto tehnik in strategij, 

s katerimi lahko učitelj učencem olajša učenje tujega jezika, obenem 

pa jih motivira in spodbudi k nadaljnjemu učenju in raziskovanju 

jezika. Igre so primerne tako za predšolske otroke in učence na 

razredni stopnji kot za starejše učence in dijake. Izbira igre je sicer 

odvisna od učitelja, vendar mora biti igra primerna starosti in 

predznanju učencev, predvsem pa mora biti uporabna za poučevanje 

vsaj enega vidika jezika.  
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Računalniška igra Spoznajmo 

Slovenijo 
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Povzetek: V članku je predstavljen primer dobre prakse, kako pri 

neobveznem izbirnem predmetu z učenci pripraviti projektno 

nalogo. V lanskem letu, ob 30. rojstnem dnevu Slovenije, smo se z 

učenci neobveznega izbirnega predmeta računalništvo, pridružili 

šolskemu projektu »30. rojstni dan Slovenije«. Odločili smo se, da bo 

vsak učenec izdelal računalniško didaktično igro, Spoznajmo 

Slovenijo. Učenci so po vnaprej zastavljenih korakih ustvarjali svojo 

igro. Končni rezultati pa so bili nad pričakovanji. 

 

Ključne besede: računalništvo, programiranje, računalniško 

mišljenje  

 

Abstract: The article presents an example of good practice in how to 

prepare a project assignment with students in an optional subject. 

Last year, on the occasion of Slovenia's 30th birthday, we joined the 

school project "30. Slovenia's birthday". We decided that each 

student will create a computer didactic game Let's get to know 

Slovenia. Pupils created their own game after pre-set steps. The final 

results, however, were above expectations. 

 

Key words: computer science, programming, computer thinking 
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UVOD 

Cilj šole je izobraziti učenca za življenje. Naša življenja danes so 

popolnoma prepletena s tehnologijo. Nekateri ljudje so zgolj 

uporabniki tehnologije in programov, drugi pa jih ustvarjajo. Pri 

neobveznem izbirnem predmetu računalništvo se naši osnovnošolci 

načeloma prvič srečajo z računalniškim razmišljanjem. Le-to pa 

strokovnjaki predstavljajo kot zelo široko temo, saj jo ne želijo 

opredeliti kot »razmišljanje o računalniku« temveč kot življenjsko 

veščino, s katero se znamo spopasti s problemi in jih tudi rešiti. 

Nekateri strokovnjaki so mnenja, da bi se vsi morali učiti 

računalniškega mišljenja, medtem ko drugi menijo, da je to primerno 

le za programerje. Ne glede na to, kaj strokovnjaki menijo, pa se 

vsako leto k izbirnemu predmetu vpiše kar nekaj vedoželjnih 

učencev. Na začetku leta se večina ne smatra za programerje, vendar 

pa znajo do konca šolskega leta rešiti kar nekaj problemov.  

 

Ob jubileju 30. rojstnega dne Slovenije smo si zastavili projekt. Vsak 

učenec je moral narediti didaktično igro za svoje vrstnike v 

programskem okolju Scratch. Naš cilj je bil v enem programu združiti 

znanja, ki smo jih pridobili tekom šolskega leta pri računalništvu z 

znanji, ki so jih učenci pridobivali pri ostalih predmetih (DRU, GEO, 

ZGO, LUM …), ter ustvariti zanimiv program, s pomočjo katerega bi 

uporabniki izvedeli nekaj novega in zanimivega o sami Sloveniji, 

krajih in znamenitostih v Sloveniji. 

Računalništvo v OŠ 

Učenci se v osnovni šoli s programiranjem srečajo v 4. razredu pri 

neobveznem izbirnem predmetu računalništvo (NRA). Pri predmetu 

učenci poleg drugih ciljev razvijajo algoritmični način mišljenja in 

spoznavajo strategije reševanja problemov, pridobivajo sposobnosti 

izbiranja najustreznejših poti za reševanje problemov, pridobivajo 

zmožnost razdelitve problema na manjše probleme in razvijajo 

logično razmišljanje. Glede na poročilo o poklicih prihodnosti (The 

Future of Jobs Report 2020) bodo med drugim iskali strokovnjake za 

umetno inteligenco, znanstvenike, inženirje robotike, programerje, 

razvijalce aplikacij, strokovnjake za digitalne preobrazbe, analitike 

podatkov in informacijske varnosti itn. (World Economic Forum, 

2020). Učence v šolah moramo danes učiti za prihodnost. Če želimo 

izobraziti naslednje generacije, ki bodo lahko konkurirale v 

poklicnem svetu, jih bo treba naučiti računalniškega mišljenja, analiz 

in reševanja problemov. Strokovnjaki pa imajo dva nasprotujoča 

pogleda glede tega, kaj naj bi računalniško mišljenje sploh bilo, kaj 

zajema in komu naj bi bilo namenjeno. En pol je mnenja, da je 

namenjeno vsem, ne le računalničarjem. Druga skupina pa to trditev 

zavrača in je mnenja, da je računalniško mišljenje namenjeno le 

izbrani skupini, tj. programerjem (Koron, 2021). Definicij, kaj točno 

naj bi bilo računalniško mišljenje, je veliko, imajo pa nekaj skupnega. 

Računalniško mišljenje je kognitivni proces. Kaže se kot sposobnost 

abstraktnega razmišljanja, možnost razstavljanja velikih problemov 

na manjše podprobleme, algoritmično razmišljanje, sposobnost 
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evalvacije in posploševanja (Koron, 2021). In to je tisto, kar učence 

učimo v šoli pri računalništvu. Probleme, ki jih zastavimo, oblikujemo 

tako, da jih rešijo s pomočjo računalnika (s programiranjem). 

Raziskave pa vseeno kažejo, da zanimanje za učenje programiranja, 

glede na začetke v 70ih letih prejšnjega stoletja, upada. Razlogov je 

več, med njimi so:  

− računalništvo ni obvezen predmet v osnovnih šolah v večini 

evropskih držav,  

− način poučevanja in učenja programiranja,  

− izbira programskih jezikov za začetno učenje programiranja. 

 

Klasični programski jeziki, kot je bil BASIC ali Pascal, so zahtevali 

popolnoma pravilne sintaktične zapise za pravilno delovanje 

programa. Tovrstne napake so bile velikokrat glavni krivec za 

nedelovanje programa, kar je pogosto demotiviralo učence pri delu 

(Mladenović, 2019). Da bi učencem čimbolj olajšali učenje 

programiranja, se danes pri pouku večinoma uporablja tako 

imenovane ikonske oz. vizualne programske jezike. Med najbolj 

znanimi so Scratch, Snap!, LabWiew … Tovrstna programska okolja 

imajo kar nekaj prednosti. Ena izmed pomembnejših je, da ni možno 

narediti sintaktične napake. Napake učencev so tako zgolj 

algoritmične narave (Čerin, 2019). Za učence drugega vzgojno-

izobraževalnega obdobja, v katerem izvajamo NRA, je učenje 

programiranja s pomočjo blokov oz. delčkov, ki predstavljajo ukaze, 

ustrezen. Učenci se tako lažje osredotočijo na postopek, ki bo 

privedel do pravilne rešitve.  

 

Da bi mladim pomagali, da odrastejo v kreativne mislece in jih 

vključili v ustvarjalne izkušnje učenja, je raziskovalna skupina 

LifeLong Kindergarden razvila pristop na modelu PPPP (Projects, 

Peers, Passion, Play). Po mnenju raziskovalcev se z aktivnim 

sodelovanjem pri projektih največ naučimo. Učenje, druženje in 

sodelovanje s sovrstniki, kjer si izmenjujejo ideje, naj bi bilo zelo 

učinkovito. Če delamo na projektih, ki nas zanimajo, delamo bolj 

zagnano, produktivno in učinkovito. Izzive zato rešujemo uspešno in 

se več naučimo. V učenje pa naj bi bile vključena še igra, v kateri 

učenci lahko preizkušajo nove stvari, meje in materiale ter je v igri 

vključeno še tveganje in večkratno ponavljanje s preverjanjem izida 

(Hladnik, 2020). Naša projektna naloga se je izkazala, da je prav 

ustvarjena za model PPPP, saj je zajela vse štiri elemente – projekt, 

sovrstnike, strast in igro.  

 

Računalniški program Spoznajmo Slovenijo 

Pri NRA vsako leto pripravimo zaključni projekt, v katerem pokažemo 

svoje znanje, ki smo ga pridobili tekom leta. Leto 2021 je bilo leto, v 

katerem je Slovenija praznovala 30 let, na OŠ Ig smo začeli z internim 

šolskim projektom 30. rojstni dan Slovenije. Projekt se je začel s 

pripravami septembra 2020 in je trajal do decembra 2021. K projektu 

so bili vključeni vsi učenci naše šole pod mentorstvom učiteljev. 
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Glede na področje, ki ga pokriva, je učitelj z učenci pripravil prispevke 

in/ali izdelke. Ob tej priložnosti smo tudi pri NRA želeli prispevati s 

svojim izdelkom. Odločili smo se pripraviti program oziroma 

didaktično igro v programskem okolju Scratch. Pouk pri NRA poteka 

v kombiniranih skupinah, ki jih lahko sestavljajo učenci 4., 5. ali 6. 

razreda. Le-ti imajo različno predznanje, saj se lahko vpisujejo k 

predmetu vsa tri leta zapored ali pa le eno oz. dve leti. Ob pripravi 

projekta sem učence razdelila glede na njihovo predznanje na:  

− 1. skupino, ki so hodili prvo leto k računalništvu, 

− 2. skupino, ki so hodili drugo leto k računalništvu in 

− 3. skupino, ki so hodili že tretje leto k računalništvu. 

 

Z učenci 1. skupine smo med šolskim letom spoznali okolje Scratch. 

Naučili smo se ustvarjati enostavne programe s pomočjo ukazov, 

uporabljati pogojne stavke, zanke in zaznavanje. 2. skupina učencev 

je poleg enostavnih programov, pogojnih stavkov, zank in zaznavanja 

med šolskim letom spoznala še vhodne podatke, spremenljivke, 

operatorje in sporočila. Znali so že ustvariti bolj zahteven program. 

Učenci 3. skupine so k vsemu znanju, ki so ga pridobili v prejšnjih 

dveh letih obiskovanja NRA, dodali še uporabo seznamov in nizov v 

Scratchu. Glede na njihovo znanje je bila prilagojena vsebina in 

izdelava projektne naloge – programa Spoznajmo Slovenijo. Izdelave 

programa smo se lotili po korakih. 

 

Predstavitev ideje in navodil za izdelavo 

Učencem sem predstavila šolski projekt 30. rojstni dan Slovenije. 

Učenci 1. skupine bi pripravili program, v katerem uporabnik 

sprehodi figuro po zemljevidu Slovenije. Ob sprehodu mimo (vsaj) 

treh izbranih mest bi se uporabniku v ozadju prikazale slike mest, 

hkrati pa bi izbrana figura predstavila nekatere značilnosti in 

znamenitosti tega mesta. 

Obvezni elementi programa:  

− Glavna figura, ki se sprehaja po zemljevidu Slovenije, ki jo 

usmerjamo s tipkami na tipkovnici. 

− Tri figure, ki predstavljajo kraje. Za vsak kraj povedati vsaj pet 

zanimivosti. 

− Za vsak kraj prikazati tri različna ozadja, ki se menjajo med 

predstavitvijo. 

Učenci 2. skupine bi pripravili program, v katerem uporabnik prav 

tako sprehodi figuro po zemljevidu Slovenije. Podobno kot pri prvi 

skupini bi pripravili figuro, ki ob sprehodu mimo (vsaj) treh izbranih 

mest predstavi nekatere značilnosti in znamenitosti ter v ozadju 

prikaže fotografije. Poleg tega pa bi učenci pripravili še kviz o 

Sloveniji za uporabnike programa. Kviz je moral biti točkovan ter 

pripravljen tako, da bi uporabniki dobili povratno informacijo o 

svojih odgovorih.  

Obvezni elementi programa:  

− Glavna figura, ki se sprehaja po zemljevidu Slovenije in jo 

usmerjamo s tipkami na tipkovnici. 
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− Tri figure, ki predstavljajo tri kraje. Za vsak kraj povedati vsaj pet 

zanimivosti. 

− Različna ozadja, ki se menjajo med predstavitvijo krajev. 

− Kviz z vsaj petimi vprašanji o predstavljenih krajih, ki mora biti 

točkovan. 

Učenci 3. skupine, ki imajo največ predznanja, pa bi pripravili 

kompleksnejši program, v katerem se lahko uporabniki odloči, če 

spoznati Slovenijo vsaj v treh kategorijah (naravnih ali kulturnih 

znamenitostih) ali odigrati kviz z vprašanji o Sloveniji. Kviz pa je moral 

biti točkovan in pripravljen tako, da bi uporabniki dobili povratno 

informacijo o svojih odgovorih.  

Obvezni elementi programa:  

− Tri figure, ki predstavljajo tri kategorije znamenitosti. Uporabnik 

mora sam izbrati, kaj si želi ogledati. Za vsako od znamenitosti 

mora predstaviti še vsaj pet zanimivosti. 

− Za vsako od znamenitosti prikazati tri različna ozadja, ki se 

menjajo med predstavitvijo. 

− Pripraviti kviz z vsaj petimi vprašanji o znamenitostih, ki mora biti 

točkovan. 

 

Priprava na izdelavo programa 

Učence pri računalništvu učimo, da je potrebno nek problem 

razdeliti na več manjših. Torej našo »veliko« projektno nalogo bi 

ustvarjali po korakih in vsak rešen manjši problem pripomore h 

končni rešitvi.  

V vsaki skupini smo si delo razdelili po korakih, ki se niso zelo 

razlikovali. 

 

 
Slika 1: Postavitev dela po skupinah 

Vir: Lasten 

 

Iskanje in zbiranje podatkov 

Povezovali smo medpredmetna znanja. Učenci se pri pouku družbe 

ali geografije seznanijo z zemljevidom, kraji, pokrajinami, naravnimi 

in kulturnimi znamenitostmi Slovenije. Vključili smo tudi zgodovino, 

saj se je na področju Slovenije v preteklosti marsikaj zanimivega 

zgodilo. Ker se pri pouku računalništva učimo digitalne pismenosti, 

smo se odločili uporabljati predvsem spletne vire. Učenci so tako s 

pomočjo spletnega iskalnika iskali zanimivosti, ki so jih kasneje 

vključili v predstavitev krajev ali drugih znamenitosti Slovenije.  
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Učence je bilo treba večkrat opozoriti, da je treba podatke in 

informacije poiskati pri več virih, saj so najraje prebirali vsebine na 

Wikipediji. Vsi spletni viri niso zanesljivi, zato je treba preveriti 

podatke tudi na drugih spletnih straneh. Podatke in informacije, ki 

smo jih našli, smo se trudili sproti shranjevati v dokumentu z 

besedilom, kasneje, ko smo se lotili še programiranja, pa smo imeli 

vsebino že pripravljeno. V ta namen smo na računalnikih pripravili 

mapo, v katero smo shranjevali, kar smo našli. Mlajši učenci so 

potrebovali kar nekaj usmeritev, saj niso še vešči samostojnega 

brskanja in iskanja podatke. Še večjo težavo pa je predstavljalo to, 

kako iz velike količine napisanega izluščiti le bistvo.  

 

Priprava ozadij in figur 

Že med brskanjem po spletu so učenci sproti iskali in shranjevali 

fotografije, ki bi jih lahko uporabili za ozadja pri svoji predstavitvi.  

Pri pouku smo se učili, kako pri pripravi projekta uvozimo fotografije 

za ozadje ali za figuro. Začetno ozadje, po katerem se figura sprehaja, 

pa je moral biti zemljevid Slovenije. Učenci so izbrali še figure, ki so 

predstavljale kraje ali znamenitosti in jih razporedili po odru (ozadju). 

Večina se jih je odločila, da bo uporabila kar okrogle barvne gumbke, 

ki so predstavljali kraje. Učenci 3. skupine niso predstavljali zgolj 

krajev, zato so si pripravili figure, ki so predstavljale kategorijo 

znamenitosti (npr. mesta, reke, kulturne znamenitosti) in ob kliku na 

te figure so se odprle nove možnosti. Dodatno figuro pa so ustvarili 

še za kviz z vprašanji.  

 
Slika 2: Prikaz zasnove 

programa učenke 1. 

skupine  

Vir: Lasten 

Slika 3: Prikaz zasnove 

programa učenke 2. 

skupine  

Vir: Lasten 

 
Slika 4: Prikaz zasnove 

programa učenke 3. 

skupine 

Vir: Lasten 

Nekateri učenci so dodali še uvodni pozdrav in navodilo za uporabo 

programa. Drugi so se temu izognili, saj ni bilo med obveznimi 

elementi projektne naloge.  

 

Kratki programi figur za predstavitev znamenitosti Slovenije 

Prvi dve skupini učencev sta ustvarili en program za gibanje glavne 

figure po zemljevidu Slovenije. Za tovrsten program so morali znati 

uporabiti zanke, ukaze (bloke) za gibanje figur ter zaznavanje. 

Njihova figura je morala zaznati pritisnjeno tipko na tipkovnici 

(puščice gor, dol, levo, desno) ter se glede na ustrezno tipko 

premakniti v določeno smer. Večina učencev je ta del programa 

korektno izpeljala. Izbrali so lažjo varianto, kjer je bila njihova figura 

ves čas obrnjena v eno smer (ne glede na to, kam se je gibala). Drugi 

pa so se odločili tudi figuro obračati proti cilju, h kateremu je bila 

namenjena. 
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Slika 5: Primeri delov programa za usmerjanje figure  

Vir: Lasten 

 

Znotraj programa so morali predstaviti kraje, ki so si jih izbrali. Ko se 

je figura gibala po odru in je prišla do izbranega kraja, so predstavili 

znamenitosti in značilnosti ter prikazali nekaj fotografij kraja v 

ozadju. Nekateri učenci so bili zelo iznajdljivi. Večina jih je povzela 

podatke, ki so jih našli na spletu. Nekateri so se odločili podatke zgolj 

na kratko nanizati, drugi so pisali v polnih povedih. Nekaj učencev se 

je odločilo predstaviti kraj, kjer so bili na izletu in so zapisali zgolj 

svoje vtise o tem kraju. 

   
Slika 6: Prikaz dela programa za predstavitev kraja različnih učencev 1. in 2. skupine 

Vir: Lasten 

 

Učenci z največ predznanja so pripravljali program, v katerem se je 

uporabnik odločil, kaj bi rad spoznal. Na začetku namesto 

sprehajanja po zemljevidu program ponudi na izbiro gumbe kategorij 

znamenitosti. Če je uporabnik kliknil na gumb določene 

znamenitosti, so se mu potem odprle na izbiro tri možnosti. Sam 

potem spet klikne na tisto, ki jo želi spoznati.  
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Slika 7: Prikaz okna programa učencev 3. skupine 

Vir: Lasten 

 

Za pripravo kviza so učenci 2. in 3. skupine morali vnaprej pripraviti 

vprašanja. Kvizi, ki jih pripravljamo v Scratchu, morajo biti 

premišljeno zastavljeni, saj so odgovori, ki jih vnese uporabnik, 

pravilno točkovani le v primeru, če je snovalec programa lahko 

predvidel dobesedni odgovor uporabnika. Zato učencem vedno 

predlagam, da kvize pripravijo v obliki zaprtega tipa vprašanj, kjer 

uporabnik odgovarja zgolj z DA/NE oz. DRŽI/NE DRŽI ali pa z izbirnim 

tipom, kjer vpiše le črko pred pravilnim odgovorom. Učenci so 

pripravili zanimiva vprašanja, nekateri tudi več kot le pet obveznih. 

Vendar so jim težavo delali ravno odgovori uporabnikov, saj nekateri 

niso znali zastaviti vprašanj tako, da bi znali predvideti odgovor. Da 

bi lahko točkovali pravilne odgovore, so morali učenci ustvariti 

spremenljivko in le-to nastaviti na 0 ob zagonu programa. Če bi 

uporabnik pravilno odgovoril, pa bi spremenljivko povečali za 1.  

Pravilne odgovore so točkovali in uporabniku vrnili povratno 

informacijo o zbranih točkah s prikazanim številom ali kot zapis, 

koliko točk je zbral s sodelovanjem v kvizu.  

 

Preizkusiti delovanje programa in odpravljanje napak 

Pomemben del predstavlja tudi preizkušanje programa. Pri tem delu 

iščemo napake in jih odpravljamo. Učenci so svoje programe 

preizkusili, tudi med seboj so preverili delovanje. Navajeni smo 

namenoma programske figure usmerjati v nepričakovane smeri, da 

vidimo, kako bodo reagirale. S tem preverimo, ali reagirajo po naših 

pričakovanjih (tako kot smo zastavili program). V tem delu ni bilo 

večjih težav, saj so učenci večinoma sproti, ko smo po korakih 

programirali, preverjali delovanje.  

 

Evalvacija programov 

Ob zaključku projekta so učenci svoje programe delili in jih med seboj 

preizkusili. Komentirali so dela sošolcev. Zelo radi so preizkušali in 

raziskovali. Z veseljem so prebirali dejstva o krajih in drugih 

znamenitostih Slovenije ter se s tem tudi učili.  

 

ZAKLJUČEK 

Učenci so ob pripravi didaktične igre za svoje vrstnike iskali, brskali, 

brali, pisali in se s svojo aktivno vlogo pri tem delu veliko naučili. Med 

izdelavo igre so si z vrstniki izmenjevali informacije, se menili, kaj 

vključiti in kaj ne, eden drugemu svetovali in pomagali. Če se je 
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izkazalo, da je eden v skupini ustvaril nekaj novega in drugačnega kot 

drugi, so ga prosili, naj jim pokaže, kako je to naredil, da so še oni to 

vpeljali v svoj program. Zadane cilje smo celo presegli. Ne samo, da 

so združili naučena znanja in ustvarili program, iz katerega bi se 

sovrstniki kaj novega naučili o Sloveniji, ustvarili so projekt, s katerim 

so se na koncu z vrstniki še bolj povezali, svoje znanje celo nadgradili 

in ne le prikazali, kar smo se skupaj tekom leta naučili.  
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Poštevanka po naše 
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OŠ Koroški jeklarji, Ravne na Koroškem 

medvesek.vanja@gmail.com 

 

Povzetek: V članku sem predstavila usvajanje poštevanke v našem 

razredu. V letošnjem šolskem letu sem to v 3. razredu uporabila in 

ob pomoči učencev sta nam poštevanka in deljenje gladko stekla. Na 

začetku sem podala nekaj teoretičnih izhodišč, predstavila sem dele 

formativnega spremljanja pri usvajanju in utrjevanju znanja ter 

poudarila, kako pomembna je didaktična igra pri učenju. V 

nadaljevanju sem predstavila nekaj didaktičnih iger, ki jih lahko 

uporabimo kot uvod v uro, motivacijo ali utrjevanja ter preverjanje 

znanja. Ker ljudje v sodobnem svetu ustvarjamo zmeraj več 

odpadnega materiala, se trudimo, da ga v čim večji meri recikliramo 

in ga ponovno uporabimo. Tako je večina naših iger nastala iz 

odpadnih ali odsluženih predmetov. Sodobni izziv je, da učenci niso 

le »izvajalci« temveč ustvarjalci, saj so po naravi zelo radovedni in 

njihova želja po ustvarjanju je velika. Učenci so med delom 

raziskovali, se pogovarjali, ustvarjali in nastale so zanimive igre.  

Ključne besede: matematika, poštevanka, didaktični pripomočki, 

učenje skozi igro 

 

Abstract: In this article, I have presented the achievement of 

multiplication in my class. I have used these techniques in the 

current school year, in the class I teach - 3rd graders. With the help 

of my students, implementing these techniques has shown to be 

effective. At the beginning, I gave some theoretical starting points. I 

presented the parts of formative monitoring in the learning process, 

reinforcing the knowledge and emphasized the importance of 

didactic play in learning. In the following article I have presented 

some didactic games that can be used as an introduction to the 

lesson, motivation or reinforcement, and knowledge testing. In the 

current state of the modern world, we create more and more waste 

material. That's why we - the schooling system - strive to recycle and 

reuse materials as much as possible, meaning that most of our 

games use materials from used or discarded items. The modern 

challenge is that students are not just “performers” but creators, as 

they are by nature very curious and their desire to create is vast. 

During the work, the students researched, discussed, created and 

thus invented interesting games.  

 

Key words: mathematics, numeracy, teaching aids, learning 

through play 
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UVOD 

V šoli začnemo uvajati poštevanko v 2. razredu, kjer uvedemo 

operaciji množenja in deljenja. Učenci vsoto enakih seštevancev 

zapisujejo v obliki zmnožka in delijo na konkretni ravni. V 3. razredu 

pa pri matematiki velik del ur namenimo učenju in drilu poštevanke 

in deljenja. 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. Učenje je 

uspešnejše, kadar so učenci sproščeni, motivirani in aktivni. V 

otroštvu je igra najpomembnejši način otrokovega učenja. Hkrati se 

pri otroku skozi igro gradijo osnove za druge, višje oblike učenja in 

razvoj mišljenja. V 3. razredu učenci spoznajo množenje in deljenje 

in usvojijo do avtomatizma količnike, ki so vezani na poštevanko. 

Ocenijo rezultate, poiščejo manjkajoče število, spoznajo, da sta 

množenje in deljenje nasprotni si operaciji, spoznajo vlogo števil 0 in 

1, komutativnost in asociativnost. Poštevanka sodi med temeljna 

aritmetična dejstva zgodnje matematike. Od učencev se pričakuje, 

da poštevanko in nanjo vezane količnike obvladajo na nivoju 

avtomatiziranega priklica, tj. na nivoju dejstva. Konec tretjega 

razreda učenci praviloma že zelo dobro obvladajo poštevanko do 

100.  

 

Pri znanju poštevanke je pomembno, da ima otrok dovolj časa, 

različne aktivnosti in da avtomatizacija poteka do konca 3. razreda. 

Pri usvajanju znanja je pomembna reproduktivna metoda ( načelo od 

lažjega k težjemu 2, 4, 5, 10, 3, 6, 9, 7, 8, 1). Pomembno je, da 

učencem omogočimo multisenzorne oblike učenja z aktivnim 

sodelovanjem. 

Učna uspešnost učenca je odvisna od tega: 

• kako se zna učenec učiti, 

• ali uporablja dobre, kakovostne pristope in strategije,  

• kako zna informacije, ki jih dobi o rezultatih svojega učenja 

vgraditi v izboljšanje svojih učnih pristopov, 

• ali o svojem učenju razmišlja. 

Cilj učitelja je: 

• da omogočim učencem, da spoznajo svoje prioritetne učne stile, 

• da jih spodbujam, da preskusijo, katere učne strategije so zanje 

najbolj učinkovite,  

• da poznajo široko paleto učnih strategij in  

• da jih sami pri vodenju procesa učenja v kar največji meri 

upoštevajo, 

• da sami usmerjajo učenje – samoregulacija, 

• da se samostojno učijo. 

Pridobivanje poštevanke poteka v treh stopnjah: 

1. Pridobivanje dejstev.  

Postopek, temelji na seštevanju enakih seštevancev in lastnostih 

večkratnikov. Skozi vajo učenci na običajno slikovnih 

predstavitvah ugotavljajo, kako pridobiti vsoto 6 + 6 + 6 + 6. 

Postopki sodijo v skupino problemske vaje.  

2. Povezovanje dejstev. 
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Največkrat gre za zakon o zamenjavi. Učenec npr. že pozna 

zmnožek 8 · 4 iz poštevanke števila 4, zato zmnožek 4 · 8 pri 

poštevanki števila 8 le prikliče.  

3. Avtomatizem.  

Priklic dosežemo največkrat z drilom. Dril so ponavljajoče 

neproblemsko zastavljene aktivnosti, medtem ko vaja s 

problemsko zastavljeno aktivnostjo pripomore k razvoju pojma. 

Dril je primeren šele takrat, ko učenci koncept razumejo. 

Od tega, kako dobro učenci usvojijo poštevanko, je odvisno njihovo 

znanje matematike vsa nadaljnja leta. Za dobro znanje poštevanke je 

seveda potrebna vaja, vaja in še enkrat vaja. Kako učence prepričati, 

da bi z veseljem utrjevali poštevanko? To lahko storimo preko 

didaktičnih iger. Igre vzbudijo zanimanje za učenje, saj učencem 

pokažejo, da neka snov ni tako zahtevna, celo nasprotno, lahko je 

tudi zabavna. Otroci ugotovijo, da učenje ni samo sedenje ob knjigi. 

Učenje obogatijo tudi sodelovalni in prijateljski odnosi. Otroci si med 

delom pomagajo in sodelujejo. Otroke spodbujamo, da sami iščejo 

rešitve, saj tako zbudimo njihovo radovednost in ustvarjalnost. 

Poštevanko se morajo otroci učiti sproti. Poštevanko nekega števila 

se začnejo učiti tako, da se najprej naučijo našteti vse večkratnike 

tega števila po vrsti od najmanjšega do največjega, nato pa še 

obratno. To znanje jim bo koristilo tudi pri deljenju. Vemo, 

poštevanka ni zgolj niz podatkov, ki si jih je potrebno zapomniti ali se 

jih naučiti na pamet. Matematika je močno povezana z umetnostjo, 

ustvarjalnostjo, občutki in čustvi, ki jih povezujemo z desno 

možgansko stranjo. Res je, matematika ni lahek predmet in pot do 

rešitve pogosto ni enostavna, ampak nekaj zadovoljstva na koncu si 

pa zasluži prav vsak. Tako bi moralo biti učenje poštevanke povezano 

z vsemi čutili, tudi za sluh in tip. Če števila in povezave med njimi 

predstavimo na učencu prijazen vizualen, avditiven ali 

kinestetičen način, mu bo tudi celota veliko bolj jasna. 

Najpomembnejše pa je, da se loti raziskovanja poštevanke 

samostojno in naj njegovo raziskovanje vodi radovednost. Zato je 

zelo pomembno, da poštevanko učencem predstavimo kot nekaj, kar 

je v tesni povezavi z vsakdanjim življenjem in jim damo 

možnost samostojnega raziskovanja s pomočjo didaktičnega 

materiala. 

 

Kako pri nas v 3. razredu poteka učenje poštevanke? 

Veliko časa sem se ukvarjala z vprašanjem, kako pritegniti učence, da 

bi z veseljem sodelovali pri pouku in kar najbolje ponotranjili znanje, 

ki jim ga želim predati. Sama se pogosto lotevam sodobnih aktivnih 

oblik učenja in poučevanja, saj želim, da se učenci v mojem oddelku 

prijetno počutijo. Zavedam se, da je zelo pomembno učencu nuditi 

takšno učno okolje, ki ga bo spodbujalo k aktivnejšemu delu v šoli in 

doma in mu omogočilo optimalen razvoj sposobnosti. 

• Preverjanje predznanja in razumevanja:  

Skupaj z učenci smo oblikovali namene učenja. Pogovorili 

smo se, zakaj in kje potrebujemo poštevanko in skupaj smo 
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zapisali kriterij, kdaj je poštevanka določenega števila 

usvojena.  

 

• Načrt učenja poštevanke:  

V zvezek so si učenci nalepili število in vanj zapisali 

večkratnike. V zvezek so zalepili tudi gosenico in vanjo vpisali 

večkratnike. Zapisali so poštevanko po vrsti in jo grafično 

ponazorili. Rešili so naloge v DZ. Poštevanko števila so se 

naučili na pamet skozi igro. S sošolcem in učiteljico večkrat 

preverijo znanje.  

 

 

 
Slika 1: Poštevanka števila 2 

Vir: Lasten 
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Povratno informacijo dobijo tako, da obkrožim število, 

katerega poštevanko so se naučili.  

 

 
Slika 2: Načrt učenja 

Vir: Lasten 

 

• Zbiranje dokazov:  

Učenci so različno napredovali in nadaljevali usvajanje glede 

na svoje sposobnosti. Vsak je usvajal snov s svojim tempom 

in načinom. Med delom sem jih spodbujala, dajala nasvete, 

nekatere usmerjala. Učenci so vsako uro pregledali delo 

prejšnje ure in ugotovili, kje so z delom ostali. 

Skupaj smo oblikovali merila uspešnosti:  

Uspešen bom, ko bom: 

- poznal pojem poštevanka, večkratniki,  

- znal povedati poštevanko po vrsti,  

- znal povedati poštevanko mešano.  

 

• Vrstniško vrednotenje:  

Reševali so naloge v DZ. Preverili so rešitve pri sošolcu, ki je 

poštevanko že usvojil ali so prosili sošolca, da je preveril 

njihovo znanje.  

• Samovrednotenje in povratna informacija učitelj učencu: 

 Povratna informacija o znanju učitelja učencu, učenca 

učitelju, učenca učencu:  

- naj bo ravno prav pogosta, 

- naj bo odložena in pri učencu sproža razmislek, 

- naj učencu pomaga, da se iz točke, na kateri se 

nahaja, premakne naprej, 

- ne sme biti preračunljiva, posredovana v obliki 

rezultata računa ali rešitve naloge. 
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Sliki 3 in 4: Samovrednotenje 

Vir: Lasten 

 

• Refleksija učenja, pogovor po končanem delu: 

- Kaj nam je šlo dobro?  

- Kje smo imeli težave?  

- Kako smo bili uspešni?  

- Kaj in kako bomo izboljšali naše znanje? 

Povratna informacija učenca pomaga učitelju izostriti nadaljnje 

usmerjanje učenja, pripravo navodil, aktivnosti, nasveta in podporo 

pri učenju. 

 

Poštevanka skozi igro 

Otrok se skozi igro vsestransko razvija. Ustvarjalne igre vplivajo na 

razvoj ustvarjalne domišljije in privzgajanje vzgojnih norm. V 

družabnih igrah otrok razvija socialna čustva, npr. simpatijo do 

človeka, naklonjenost, obzirnost, solidarnost, požrtvovalnost. V igri 

se nauči obvladovati sebe in sodelovati s soigralci, s tem pa se 

usposobi za življenje v resničnem svetu. Otroci se v skupinski igri 

učijo dela v skupini, pogajanja, reševanja sporov in postavljanja zase. 

Če je otrok motiviran, se najbolje uči in če pri tem uporabimo igro, 

se kažejo pozitivni vplivi tudi v kasnejšem življenju učenca. V šoli 

uporabljamo zato didaktične igre, ki jih pripravijo in sestavijo odrasli 

– učitelji, ki sledijo nekim ciljem. Učitelj ve za te cilje, učenci pa na 

zabaven način spoznajo novo učno snov ter utrjujejo in preverjajo 

znanje. V šoli didaktična igra motivacijsko vpliva na učence, spodbuja 

samostojnost, pozornost, kritičnost, reševanje problemov in hkrati 

otroke navaja na upoštevanje določenih pravil, razvija pa spretnosti, 

znanje, sposobnosti … Didaktična igra tako učencev ne utruja, ampak 

nanje vpliva pozitivno. Da pa so igre uporabljene pravilno, je treba 

slediti ciljem in jih sistematično uporabljati. Prav tako imajo 

didaktične igre pravila, po katerih igro igramo. Seveda pa mora biti 

didaktična igra privlačna, zanimiva in zabavna. 

 

Predstavljam nekaj načinov in iger, ki so se pri mojem delu z učenci 

pokazale kot bolj učinkovite in s pomočjo katerih so se učenci 

poštevanko uspešno naučili. Učenci si pri učenju poštevanke izdelajo 

tudi svoje didaktične pripomočke. Tovrstni pripomočki imajo zanje 

poseben pomen, saj so si jih izdelali sami in so nanje zelo ponosni. 

Na tak način vizualizirajo matematične pojme, kar jim nadalje 

omogoča poglobljeno razumevanje in večjo zapomnitev. Kadar 



55 
 

učenje poteka po slušni poti, učenci glasno berejo, izgovarjajo 

poštevanko, da jo lažje uzavestijo. V igro sem vpletla različne 

strategije in s tem otroke pritegnila k sodelovanju pri zastavljenih 

ciljih. Ker je igra otrokova primarna dejavnost, se ob njej učijo, ne da 

bi se tega zavedali, mi pa jim preko igre nudimo dejavnosti, ob 

katerih razvijajo matematične izkušnje. Otroke reševanje 

matematičnih nalog zabava, ponosni so na ugotovitve in pravilna 

sklepanja. Moji učenci za urjenje poštevanke največkrat uporabijo 

naslednje igre: 

• POŠTEVANKA V KROGU  

Učenec izreže krog. Dobro je, če je za vsako poštevanko barva 

drugačna. V sredino kroga nariše manjši krog. Vanj vpiše 

število poštevanke.  Krog razdeli na 10 delov in jih razreže. Na 

vsak del zapiše račun. Krog prilepi v zvezek tako, da je 

zalepljen le del s številom poštevanke. Pod račun zapiše 

rezultat, večkratnik. 

• GOSENICA   

Učenec vsako gosenico posebej razreže. Zapiše večkratnike 

določenega števila v vsak prostor gosenice. Gosenice lahko 

pobarva. 

• POŠTEVANKA NA STENI 

V razredu imamo velike marjetice, ki pomagajo učencem pri 

utrjevanju poštevanke. Ves čas so v vidnem polju otrok in 

pripomorejo k pomnjenju. 

 
Slika 5: Poštevanke na steni 

Vir: Lasten 

 

• POŠTEVANKA Z ZAMAŠKI 

Na zamaške učenci zapišejo račune in na druge rezultate. Igro 

lahko igrajo kot spomin ali iščejo pare. 
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Slika 6: Poštevanka z zamaški 

Vir: Lasten 

 

• SESTAVLJANKE, ki vsebujejo igralno podlogo z rezultati in s koščki 

sestavljanke z računi na hrbtni strani. 

 

 
Slika 7: Poštevanka - sestavljanka 

Vir: Lasten 

 

• RAČUNALNIŠKA POŠTEVANKA 

Poštevanko učenci utrjujejo s pomočjo računalniških 

programov. 

Učenci se interaktivnih iger radi poslužujejo. Lahko so na 

računalniku in pri tem se učijo.  

• BUM je igra na izpadanje (izgovarjanje besede BUM namesto 

večkratnika določenega števila). 
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• KARTE:  Z matematičnimi kartami iščejo pare; račun in produkt 

ali količnik. 

 

 
Slika 8: Izdelane karte deljenja 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 9: Poštevanka s kartami 

Vir: Lasten 

 

• Učenje poštevanke Z ŽOGICO: Podajamo si žogo in ob tem 

izmenično izgovarjamo večkratnike poštevanke posameznega 

števila, ki ga predhodno določimo. 

• DAN – NOČ: Igra je namenjena učenju poštevanke ob poslušanju 

in gibanju. Učitelj izgovarja račune množenja skupaj z rezultatom. 

Če učitelj ob tem pove pravilen rezultat (npr. 3 x 7 = 21), učenec 

vstane, če učitelj pove napačen rezultat (npr. 3 x 7 = 20), učenec 

obsedi. Naloga zahteva pozorno poslušanje. 

• DOMINE: Otroci sestavljajo domine, iščejo produkte. Pravila igre 

si izmislijo sami. Pomembno je, da pravila veljajo do konca igre in 

jih vmes ne spreminjajo. 

 

 
Slika 10: Domine 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

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, 

zato je učenje skozi igro prava pot. Pomembno je, da skupaj z učenci 

oblikujemo načrt učenja. Pred izvajanjem igre si otroci vedno 

natančno oblikujejo pravila, ki jih med igro ne spreminjajo. Pri učenju 

preko igre so učenci motivirani, samostojno usvajajo ali utrjujejo 

učno snov, preverjajo svoje znanje, samovrednotijo svoje znanje, 

ponavljajo ... Pri igrah je potrebno sodelovanje med učenci in s tem 

krepijo socialne stike in medsebojne odnose. Vse opisane igre 

učence dodatno motivirajo za učenje in utrjevanje poštevanke, 

hkrati pa se ob tem tudi zabavajo. Stopnja koncentracije in 

pozornosti je ob tovrstnih igrah pogostoma višja kot pri klasičnem 

učenju in ura matematike vedno prehitro mine. Svoje znanje tako 

usvojijo na njim bližji in zabaven način. Rezultati takega dela so zelo 

spodbudni, zato upam, da bo čim več učiteljev sledilo tem primerom 

dobre prakse. 
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Slikopis in lutka v oddelku 1–2 

 
NEŽA KOŽAR, dipl. vzg. 

neza.kozar@vrtec-sevnica.si 

 

Povzetek: Govorno-jezikovni razvoj se začne že ob rojstvu. Za 

spodbujanje le-tega v oddelku 1–2 uporabljam slikopis in lutke. 

Slikopis je primeren za poimenovanje besed, saj vsebuje sličice, ki 

otroke pritegnejo in jih lahko poimenujejo. Tako otroci krepijo svoj 

besedni zaklad. Še bolj kot slikopis pa otroke pritegne lutka. Lutka 

otroka popelje v domišljijski svet. Je figura, ki omogoča lažjo 

komunikacijo med otrokom in vzgojiteljem. Omogoča pa tudi 

neverbalno komunikacijo. Lutka je lahko otrokova najboljša 

prijateljica, njegova zaupnica in tolažba. V članku sem predstavila 

slikopis in lutko ter predstavila primer dobre prakse, kako slikopis 

nadgraditi z lutko in to povezati tudi z drugimi področji kurikuluma v 

oddelku 1–2. 

 

Ključne besede: slikopis, lutka, artikulacija, otrok, vzgojiteljica 

 

Abstract: Speech and language development begins at birth. To 

enncourage this, in kindergarten class from the age 1-2, I am using 

picture font and puppet. The picture font is suitable for naming 

words, as it contains pictures that attract children and can name it. 

In this way, children strengthen their vocabulary. More than picture 

font, children are attracted to a puppet. A puppet tahes a child into 

a fantasy world. It sets better communication between the child and 

the educatior, verbal and nonverbal. A puppet can be a child best 

friend, his truster or his comfort. In the artickle, I presented picture 

font and a puppet and an example of good practice on upgrade 

picture font with puppet and connect both with other areas of the 

curriculum in kindergarten class from the age 1-2. 

 

Key words: picture font, puppet, articulation, child, educator 
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UVOD 

V letošnjem šolskem letu imamo v našem vrtcu prednostno področje 

jezik. Kako torej približati jezik otrokom v starostnem oddelku 1–2? 

Razmišljala sem, kaj je tisto, kar bo otroke najbolj pritegnilo in 

odločila sem se za slikopis. Vendar pa se mi je zelo, da tu vseeno 

nekaj manjka. Kaj je lahko otroku še bolj všeč? Kaj ga lahko še bolj 

pritegne? Lutka. Zato sem otrokom približala jezik preko slikopisov, 

ki jih sem jih nadgradila z lutkami. Zanimalo me je, kakšni bodo odzivi 

otrok, če jim predstavim zgodbo iz slikopisa, in kakšni bodo njihovi 

odzivi, če jim to isto zgodbo predstavim preko lutk. Slikopis in lutke 

sem hkrati povezala tudi z različnimi področji kurikuluma.  

 

Kaj je slikopis 

Če pogledamo v Slovar slovenskega knjižnega jezika (2022), 

najdemo, da beseda slikopis pomeni krajše besedilo, literarno delo, 

namenjeno opismenjevanju, v katerem so določene besede 

nadomeščene s sličicami. Slovenski pravopis (2022) pa nam poda 

informacijo, da je sopomenka besede slikopis slikovna pisava. Pri 

slikopisu gre torej za pisavo, ki je sestavljena iz risb, ki ponazarjajo 

predmete, dogodke in pojme. 

 

Gre za multimodalno delo, saj slikopis vključuje dva koda sporočanja 

– jezikovni in likovni kod. 

 

Cvetka Sokolova (2009, str. 85) v svojem članku definira slikopis kot 

besedilno zvrst v otroški književnosti, namenjena mlajšim bralcem, 

ki še ne znajo brati in pisati oziroma ki bralno in pisno zmožnost šele 

usvajajo. Slavica Remškar (2003) o slikopisu pravi: »Zelo priljubljen je 

pri bralcih začetnikih pa tudi pri otrocih v predbralnem obdobju«, 

opredeli pa ga kot »na pol književna na pol že didaktična vrsta 

besedila, v katerem so narisljivi samostalniki upodobljeni.« 

 

Lutka v predšolskem obdobju – njena čarobna moč 

Lutka je majhna figura, ki predstavlja človeka, žival, za uprizarjanje 

iger (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2022). Gre torej za figuro, 

ki predstavlja neko živo bitje in jo uporabljamo za uprizarjanje. Edi 

Majaron (2006) pravi: »Lutka je posebno močna pri neverbalnih 

oblikah komunikacije. Zaradi jasne stilizacije so njene spodbude in 

sugestije razvidne kljub slabšemu razumevanju besedišča.« Pravi 

tudi: »Lutkin metaforični pomen prispeva k načinu simbolnega 

mišljenja, njihova čarobna moč pa predstavlja pogosto motivacijo za 

osvajanje raznih spretnosti. Je pa tudi možnost za izražanje čustev, 

predvsem pa odkriva in razvija divergentno mišljenje, ki je 

pomemben element kreativnosti.« Lutka je figura, skozi katero se 

lahko vzgojitelj otroku približa in tako pridobi njegovo zaupanje. Je 

sredstvo, ki lahko otroku in vzgojitelju olajša komunikacijo in je 

rešitev za boljše sporazumevanje. 
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»Otroci lutki zaupajo, se sproščeno pogovarjajo z njo, se jo želijo 

dotakniti in jo božati. Sprejmejo jo kot živega člana svoje skupine, jo 

občudujejo in jo aktivno vključujejo v svoje delo. Lutka otroke 

popolnoma čustveno prevzame, je njihov zaupnik in zaveznik. Vse to 

pa je vzrok, da je komunikacija ob uporabi lutke (katerekoli vrste) 

zelo dobra, je sekundarna in poteka v več smereh.« (Korošec, 2015) 

 

Lutko lahko uporabimo tudi kot spodbudo za otrokov govorni razvoj, 

saj pogosto pripomore do otrokovih prvih besed. Helena Korošec 

(2006) pravi, da moramo biti potrpežljivi in da bo lutka spodbudila 

otrokovo fantazijo ter bomo od otroka potem dobili tudi prve 

besede. Pove, da se ob tem izboljša izgovorjava in se bogati besedni 

zaklad. Prav tako ob lutki postanejo pojmi in neznane besede 

razumljivejši in otroku bližji. Povzame, da je ugotovljeno, da 

predstavljanje pravljic z lutko spodbuja otrokovo verbalno 

ustvarjalnost. 

 

Govorno-jezikovni razvoj med 1. in 2. letom starosti 

Otroci so si različni in tako poteka tudi njihov govorni razvoj. Najprej 

grulijo, nato bebljajo. Sledi posnemanje glasov. Ves čas pa otroci 

komunicirajo neverbalno. Otroci veliko komunicirajo preko kretenj, 

ki se pojavijo v obdobju prvih besed, npr. iztegnejo roke, ko želijo, da 

jih dvignemo; pokažejo, da bi pili … Z uporabo teh kretenj otroci 

pokažejo, da razumejo, da se simboli lahko nanašajo na določene 

predmete, dogodke, želje in pogoje. Kretnje se dobrodošla 

alternativa besedam v zgodnjem obdobju uvajanja besed, saj se z 

učenjem kretenj otroci lažje učijo govora. Prvo besedo naj bi 

povprečen otrok izrekel med 10. in 15. mesecem. Preden pa otroci 

znajo govoriti, razumejo ogromno besed. Prve besede, ki jih 

razumejo, so tiste, ki jih slišijo največkrat in besede, ki so zanje 

pomembne (npr. beseda bližnje osebe – mama, ata; beseda 

priljubljenega predmeta – medo).  Otrok se v tem obdobju vse bolj 

osamosvaja in izkazuje čustva (cviljenje, kriki veselja, razburjenja, 

jeze). otroci okoli 1. leta že razumejo, da besede označujejo določene 

besede in predmete.  

 

Otrok ima med 15. in 18. mesecem  v svojem besedišču besede, ki so 

v večini samostalniki iz otrokovega ožjega okolja ali preprosti glagoli. 

V tem obdobju otrok že sledi in se odziva na preprosta navodila ter 

smiselno odgovarja na enostavna vprašanja. Prav tako lahko nekateri 

otroci že pokažejo nekaj osnovnih delov telesa, odraslemu prinese 

stvari, pokaže predmete na sliki … Dodajanje novih besed v 

besednjak je od začetka počasnejše, ko pa se otroci pri izražanju 

začnejo bolj zanašati na besede kot na kretnje, se glasovi in ritem 

govora začnejo razvijati hitreje. Okoli otrokovega 2, leta starosti 

lahko pričakujemo, da bo povedal dvobesedni stavek (npr. To medo. 

– To je medvedek.). Otrok besede kombinira odvisno od situacije. 

Prvi stavki otroka so ponavadi povezani z vsakdanjimi dogodki, 

ljudmi ali dejavnostmi. 
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Nadgradnja slikopisa z lutko v praksi 

V oddelku spoznavamo različne slikopise, njihove zgodbe pa imamo 

potem za osnovo za rokovanje z lutkami in lutkovne predstave. S 

slikopisi in lutko razvijamo jezikovne zmožnosti – uporabimo jih za 

razvoj artikulacije, dodajamo glasove, poimenujemo 

predmete/živali/osebe na sličicah in širimo besedni zaklad. Poleg 

razvoja besedišča otroci ob tem krepijo tudi slušne sposobnosti. 

Otroci imajo najraje slikopise, v katerih nastopajo živali. Tako živalim 

na sličicah dodajamo glasove npr. kuža laja – hov, hov; muca mijavka 

– mijav, mijav; krava muka – muu, muu ... Kadar gre v slikopisu za 

sličice živali, delamo tudi vaje za razvoj govora in tako preko igre 

spodbujamo večjo gibljivost jezička – npr. kako muca pije mleko 

(jezičke damo ven, iz rok naredimo skodelico in se delamo, da pijemo 

mleko – jezičke premikamo dol in gor). 

 

Slikopis v oddelku vedno nalepim na mesto, da ga imajo otroci ves 

čas na dosegu – pri nas je to mesto na omari. Pri prebiranju slikopisa 

k sodelovanju povabim otroke. Sprašujem jih po 

predmetih/živalih/osebah, ki so na sličicah. Spodbujam jih, da jih po 

svojih zmožnostih poimenujejo in tudi oponašajo njihove glasove. 

Slikopis vedno večkrat ponovim, preden mu dodam lutke. Otrokom 

je že sam slikopis izredno zanimiv. Velikokrat se med igro ustavijo ob 

slikopisu, kažejo na sličice in oponašajo glasove.  

 

Največkrat uporabljena lutka je v našem oddelku Luka, kot so lutko 

poimenovali otroci. Luka nas spremlja skozi vsa področja kurikuluma. 

Otroci so ga sprejeli za svojega in mu posvečajo veliko pozornosti. 

Luka sedi z nami za mizo, sodeluje na jutranji blazini, se z nami igra. 

Z njim se pogovarjamo, z nami prepeva in ustvarja. Otroci ga radi 

objemajo, med igro ga oblačijo in hranijo.  

 

Slika 1: Lutka Luka 

Vir: Lasten 
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Sicer pa so mi blizu lutke na palici. Tako sličice iz slikopisa pretvorim 

v lutke na palici, ki jih otroci spoznajo najprej ob samem slikopisu, 

nato pa še v lutkovni predstavi. Ko slikopisu dodam lutke, je otrokova 

koncentracija takoj daljša. Otrokom so lutke zelo zanimive. Ob 

ponovnem prebiranju slikopisa tako sličice nadomestijo lutke. Vse 

ostalo ostane enako – lutke poimenujemo in jim dodamo glasove. 

Tako naše sličice preko lutke oživijo. Na koncu dam otrokom vedno 

možnost, da tudi sami rokujejo z lutko. Dam jim nekaj časa, da se z 

njimi prosto igrajo, jih opazujejo in dodajajo glasove. Otroke ob tem 

le opazujem in ne posegam v njihovo igro.  

 

Na koncu s sodelavko vedno pripraviva še lutkovno predstavo, ki jo 

prilagodiva glede na dolžino slikopisa in otrokovo dolžino 

koncentracije. V oddelku imamo lutkovni kotiček, na katerem 

pripraviva sceno. Za začetek predvajava ali zapojeva pesem, ki 

tematsko ustreza zgodbi. Tako pridobiva otrokovo pozornost. V 

ospredje postaviva lutke, zato navadno vezni tekst skrajšava, ali pa 

ga celo izpustiva. Otroci namreč vso pozornost namenijo sami lutki – 

kako se giba, kako se oglaša. Kljub temu, da otroci zgodbo poznajo 

že iz slikopisa, se jim, ko lutke oživijo, vidi žar v očeh in navdušenost 

nad predstavo. Njihova reakcija se popolnoma razlikuje od reakcije, 

ki jo pokažejo ob samem slikopisu, brez lutk. 

 

 

 

Slikopis in lutkovna predstava Rokavička (ruska ljudska)  

Letos smo spoznali tudi slikopis Rokavička. To je bil naš najdaljši 

slikopis do sedaj in predvidevala sem, da bodo otroci le s težavo 

zgodbi sledili do konca. Slikopis govori o dedku, ki je v gozdu izgubil 

rokavičko. V rokavičko so se nato naselile živali – miška, žaba, zajec, 

lisica, volk, medved in divja svinja. Ko je dedek opazil, da je izgubil 

rokavičko, jo je šel s svojim psom iskat v gozd. Pes je našel rokavičko 

in ker se je v njej nekaj premikalo, je glasno lajal. Živali so se razbežale 

in se poskrile. Dedek je rokavičko pobral, nataknil na roko in se 

odpravil domov.  

 

 
Slika 2: Slikopis Rokavička (ruska ljudska) 

Vir: Lasten 

 

Že v osnovi smo dedka nadomestili z Lukom, saj je ta otrokom bližje. 

Tako je bil Luka tisti, ki je izgubil rokavičko. Pri spoznavanju samega 

slikopisa so bile otrokom zanimive živali. Vsako posebej smo 

poimenovali in posnemali njihovo oglašanje. Poleg posnemanja 

glasov smo za nekatere živali dodali tudi vajo za razvoj motorike 

govoril. Nekateri otroci so sodelovali že pri prvem branju, nekateri 
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pa so se opogumili kasneje. Ob slikopisu smo šteli do sedem – 

prešteli smo namreč živali, ki so se skrile v rokavičko. Sam slikopis je 

bil za otroke res precej dolg in jim je zbranost proti koncu vidno 

padala, zato sem pri naslednji ponovitvi vezni tekst že malo priredila, 

da je bilo vse skupaj krajše.  

 

Kasneje sem slikopisu dodala lutke. Luka so otroci že poznali. Nato 

so sledile še živali. Slikopis smo tako ponovno večkrat ponovili, le da 

so bile tokrat namesto večine sličic lutke. Dejavnosti so ostale enake, 

saj smo utrjevali poimenovanje živali. Otroci ob vsaki ponovitvi bolje 

oponašajo glasove. Ob koncu sem otrokom ponudila lutke. Otroci so 

lutke nekaj časa opazovali, nato pa so se počasi opogumili in si jih 

ogledali z vseh strani, nekateri so jim dodali tudi glasove. Otrokom 

pustim več časa, da se igrajo z lutko in jih ob tem le opazujem. 

Opažam, da tisti, bolj pogumni otroci, kmalu začnejo kazati svojo 

lutko prijateljem, med seboj si jih tudi izmenjajo. Nekateri otroci 

rabijo več časa, da se povežejo z lutko in jo dlje časa le gledajo in z 

zanimanjem opazujejo. 

 
Slika 3: Gledališka scena in lutke 

Vir: Lasten 

 

Čisto na koncu sledi še lutkovna predstava. Vloge sva si s sodelavko 

razdelili, da sva izmenično oživele lutke. V lutkovnem kotičku sva 

pripravili sceno – Lukovo hišo in gozd. Luku sva oblekli rokavičko, da 

jo je kasneje lahko izgubil. Otroke sva posedli na stole pred kotičkom, 

tako, kot bi bili v gledališču. Za uvodno motivacijo sva izbrali pesem, 

ki smo jo že spoznali, to je Babica Zima (Mira Voglar). Otrokovo 

pozornost sva pridobili zelo hitro. Ker se je izkazalo, da je slikopis za 

nas vseeno predolg, sva se odločili, da bova zgodbo prilagodili in 
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skrajšali besedilo. Tako sva dosegli, da so otroci zgodbi sledili in jo 

aktivno poslušali od začetka, pa vse do konca.  

 

 
Slika 4: Otroci med lutkovno predstavo 

Vir: Lasten 

 

Ko lutke spregovorijo, ustvariva za otroke čaroben svet. Otroke 

najbolj pritegnejo različni glasovi lutk. Z zanimanjem in z iskrico v 

očeh opazujejo, kako se lutke premikajo in pripovedujejo zgodbo.  

 

Tudi ob koncu lutkovne predstave otrokom ponudimo rokovanje z 

lutko. Opazila sem, da so tokrat otroci že bolj pogumni in 

samozavestni ter se z lutko hitreje povežejo.   

Slikopis Rokavička (ruska ljudska), lutka in povezava z različnimi 

področji kurikuluma 

Slikopis je lahko osnova tudi za povezovanje različnih področij 

kurikuluma. In slikopis Rokavička ter njegove lutke kar vabijo, da ga 

uporabimo še v drugih področjih. 

Gibanje: Zgodbo, ki so nam jo pripovedovale lutke, smo uporabili pri 

gibalni urici. Z lutko v roki sem nakazala njeno gibanje, nato so otroci 

to ponovili. Tako smo skakali kot zajec, skakali kot žaba, tekali kot 

miške, hodili kot medved … Otrokom je lutka služila kot motivacija za 

sodelovanje v tovrstnih dejavnostih. 

Narava: Ker je naš Luka v zgodbi iskal rokavičko, bi lahko ugotovili, 

katere živali so bile skrite v njej tudi preko živalskih stopinj, ki se 

poznajo v snegu. Iz moos gume sem izdelala 4 štampiljke – stopinjo 

medveda, volka, lisice in divjega prašiča. Tako so otroci s 

štampiljkami odtiskovali na bel papir in opazovali, kakšne stopinje v 

snegu za seboj puščajo naše lutke. Otroci so bili navdušeni. 

Končnemu izdelku smo dodali še podatke o odtisnjenih stopinjah.  

 



66 
 

                           
Slika 5: Štampiljke stopinje                         Slika 6: Deklica odtiskuje stopinje 

                  Vir: Lasten                                                          Vir: Lasten 

 

 
Slika 7: Odtisnjene stopinje 

Vir: Lasten 

Umetnost: Ker je Luka na koncu zgodbe našel rokavičko, smo tudi mi 

naredili vsak svojo rokavičko. Na rokavičke, sešite iz blaga, so otroci 

lepili filc v različnih barvah in oblikah. Tudi ta dejavnost je bila 

otrokom zelo všeč, saj zelo radi rokujejo z blagom in filcem. 

 

    
Slika 8: Deček lepi filc na rokavičko        Slika 9: Razstava rokavičk 

              Vir: Lasten                                                  Vir: Lasten 

      

ZAKLJUČEK 

Slikopis in lutka sta pomemben del govorno-jezikovnega razvoja 

otroka. Omogočata razvoj artikulacije, krepita slušne sposobnosti in 

širita besedni zaklad. V članku sem predstavila primer dobre prakse, 

kako slikopis nadgraditi z lutko in ga povezati z različnimi področji 

kurikuluma. Pomembno je, da zgodbo večkrat ponovimo in jo ob tem 

nadgrajujemo – v mojem primeru torej nadgradnja slikopisa z 
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lutkami in povezovanjem z dejavnostmi iz različnih področij 

kurikuluma. Otroci zelo radi sodelujejo pri dejavnostih, ki se 

navezujejo na zgodbo. Ob tem ves čas utrjujejo besedišče in 

pridobivajo nova znanja ter izkušnje. Spoznali so se z novimi 

materiali, s katerimi so rokovali in ustvarjali. Ob tem spodbujamo 

otrokovo radovednost in vedoželjnost. Ob primerjavi odziva otrok na 

zgodbo ob slikopisu in odziva otrok ob tej isti zgodbi, preko lutk, sem 

ugotovila, da so lutke tiste, ki otroke v oddelku 1–2 bolj pritegnejo. 

Tudi sam slikopis je otrokom zanimiv, vendar ob njem nimajo tistih 

iskric v očeh, kot jih imajo, ko se pred njimi pojavi lutka. Otroci z 

lutkami radi rokujejo in se z njimi igrajo. Lutka v skupini ustvari 

prijetno vzdušje in menim, da bi morala biti prisotna v vsakem 

oddelku. 
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Povzetek: Obdobje, v katerem danes živijo otroci, je obdobje visoko 

moderne tehnologije, zato lahko moderno igračo kupimo praktično 

povsod. Neprecenljivo vrednost pa otroku predstavlja igrača, ki jih iz 

enostavnih in lahko dobljivih materialov izdela sam. Posledica tega 

je visoka stopnja motiviranosti otroka za igro. Otroci se ob igri 

spontano učijo, zato mora rasti v spodbudnem okolju s primernimi 

sredstvi. Tako poskrbimo tudi v vrtcu, da dejavnosti, ki jih izvajamo 

preko igre, organiziramo še s konkretnimi cilji, poskrbimo za razvoj 

njegovih telesnih in miselnih spretnosti in sposobnosti ter 

dolgoročno ustvarjamo pogoje za socialni in čustveni razvoj otroka. 

 

Ključne besede: otrok, vrtec, starši, odpadni in naravni material, 

igra 

 

Abstract:  The period in which children live today is a period of high 

modern technology, so a modern toy can be bought practically 

anywhere. Invaluable value for the child is the toy, which he makes 

himself from simple and easily accessible materials. The result is a 

high level of motivation of the child to play. Children learn 

spontaneously while playing, so they need to grow up in a supportive 

environment with appropriate resources. In the kindergarten we 

also make sure that the activities we carry out through play are 

organized with concrete goals, we take care of the development of 

his physical and mental skills and abilities, and in the long run we 

create conditions for the child's social and emotional development. 

 

Key words: children, kindergarten, parents, waste and natural 

materials, play 
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UVOD 

Otrok v vrtcu pridobiva nova doživetja, izkušnje in spoznanja, ta pa 

dobi z igro, ki ima v razvoju in učenju poleg vzgojitelja zelo 

pomembno vlogo. Da se skozi igro lahko uči, pa mora biti v stiku s 

konkretnimi predmeti, ki jih lahko raziskuje in se sooča s problemi. 

Dejavnosti iz področja narave otroke zaradi svoje vsebine vnaprej 

motivirajo, da je miselno aktiven. Igrača je sredstvo igre in vsem nam 

je dobro znano, kako hitro postanejo igrače nezanimive in ne služijo 

več svojemu namenu, če jih je preveč. Tako doma, kot v vrtcu. 

Nasprotni učinek pa hitro dosežemo, ko otroku ponudimo odpadno 

embalažo, naravne plodove in druge nežive stvari iz okolja. Velika 

kartonasta škatla hitro postane traktor, iz manjših škatlic blokovsko 

naselje, iz naravnih plodov pa živalice, ki oživijo v lutkovni predstavi. 

Poskrbimo lahko, da je otrok aktiven že pred igro, ko ga spodbudimo 

k zbiranju odpadnega in naravnega materiala doma. Otroci se te 

naloge z veseljem lotijo in tako poskrbimo tudi za otroke, ki veliko 

časa preživijo pred televizorjem in na pametnih telefonih, da so več 

v stiku s samo naravo. Hote ali nehote se k temu pridružijo še starši, 

stari starši, ki odigrajo pomembno vlogo. S svojim ravnanjem 

prispevajo k ohranitvi naravnega okolja in krepitvi zdravja, hkrati pa 

so vključeni v vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu. 

 

Igra otroka 

Igra je aktivnost, ki se je posameznik loti brez zunanje prisile, edini 

motiv za igro je zadovoljstvo, ki ga ob tem doživlja. Z igro se otrok 

celostno razvija. V zgodnjem otroštvu je igra bistvena in edina 

aktivnost, skozi katero otrok spoznava okolico (Bajde, 2016, str. 2–

3). 

Vrsta igre glede na vsebino: funkcijska igra (tipanje, prijemanje, 

spuščanje, metanje predmetov v različne odprtine, manipuliranje s 

konkretnimi predmeti in materiali), domišljijska/simbolna igra (igra 

vlog), dojemalna igra (poslušanje, opazovanje in posnemanje), 

ustvarjalna igra (risanje, pisanje, oblikovanje), konstrukcijska igra 

(gradnja) in igre s pravili (Križičnik Mirt, 2017, str. 94). Vrsta igre 

glede na socialno vključenost: Kavčič (v Bolčina, 2016, str. 5) opiše, 

da je otrok v igri brez udeležbe otrok prisoten, ni pa dejaven. Za tem 

nastopi opazovalna igra, ko otrok v igro še ni aktivno vključen, jo le 

opazuje, kaže pa zanimanje za igro drugih otrok in občasno tudi 

komunicira z njimi in samostojna igra, ko se otrok igra sam. Kadar se 

več otrok igra drug ob drugem, ko se vsi igrajo z enakimi igračami, a 

med njimi ni sodelovanja in komuniciranja, le opazovanje drug 

drugega, govorimo o vzporedni igri. Pri asociativni igri se igra več 

otrok skupaj, a si še ne delijo vlog in nimajo skupnega cilja, si pa 

igrače med seboj izposojajo. S sodelovalno igro si delijo vloge in 

imajo skupen cilj. Ta vrsta igre se v obdobju malčka ne pojavlja. S 

kontaktno igro želi otrok preko igrače vzpostaviti kontakt z drugimi, 

ker želi biti opažen ter opazovalno igro z vključitvijo, kadar otrok 

opazuje drugega, ki se igra in se na lastno pobudo ali pobudo drugega 

vključi v igro. Klemenović (2014, str. 188) piše o raziskavi, kjer so 

ugotavljali, kako televizijske vsebine računalniške igrice vplivajo na 
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domišljijsko igro otroka. Rezultati so pokazali, da ne glede na to, ali 

je vsebina namenjena otrokom ali odraslim, predšolski otroci 

posnemajo znake, kretnje, gibe akterjev in se na ta način vključujejo 

v igro z drugimi. 

 

Učenje v zgodnjem obdobju in vloga vzgojitelja  

Otrok se uči, ko se igra in se igra, ko se uči. Otrokom v vrtcu 

omogočimo, da se spontano igrajo, ne smemo pa zanemariti procesa 

učenja pri igri. Vsem nam je dobro znano učenje iz lastne aktivnosti, 

ko smo prisotni in dejansko nekaj naredimo sami, posledično pa je 

tudi motiviranost večja. Od tod izhaja izkustveno učenje, ki ga 

zagovarjamo tudi v vrtcu. Nemec in Krajnc (v Bolčina, 2016, str. 10) 

pravi, da otrok za razvoj in napredek potrebuje interakcijo s 

posamezniki, ki so v mišljenju bolj razviti kot on. Simbolna igra otrok 

z odraslimi ali starejšimi otroki je dvakrat daljša kot samostojna igra 

in je tudi na razvojno višji ravni. Kurikulum (2015) med načeli 

uresničevanja ciljev navaja načelo aktivnega učenja in zagotavljanja 

možnosti verbalizacije in izražanja, kjer je treba poskrbeti za sprotno 

zagotavljanje udobnega in spodbudnega okolja, ki izhaja iz 

vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja, kot tudi 

iz otrokovih samoiniciativnih spodbud, v ospredju učenja otrok pa je 

razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih. Otroke je treba 

navajati na uporabo različnih strategij in pripomočkov ter jih 

spodbujati k verbalizaciji in drugim načinom izražanja, pri tem pa 

upoštevati otrokove individualne potrebe in interese. Načelo 

razvojno-procesnega pristopa v ospredje postavlja otrokov celostni 

razvoj. Tako jim je treba omogočiti pridobivanje izkušenj. Cilj učenja 

v predšolskem obdobju niso pravilni in nepravilni odgovori, ampak 

spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in 

razmišljanja v posameznem razvojnem obdobju. Nemalokrat se 

zgodi, da se otrok pri igri, ki ga je prej pritegnila, po določenem času 

dolgočasi, zato je vzgojiteljeva vloga pri igri otrok zelo pomembna. 

Vzgojiteljica otroke pri igri spodbuja, usmerja in vodi; v igro se 

vključuje tako, da usmerja pozornost na dogajanje, sprašuje, opisuje 

in razlaga stanje, demonstrira, pomaga pri izvedbi ter tako ohranja 

igralno aktivnost. Otrok mora imeti za igro dovolj časa, vzgojitelji v 

vrtcu pa naj njihovo igro opazujejo in se vključujejo po potrebi. S 

samo prosto igro ne moremo uresničevati vzgojno izobraževalne 

naloge, zato vzgojitelji uporabljamo didaktične igre z določenim 

ciljem in nalogo. Danes so otroci v domačem okolju prikrajšani za 

uživanje v naravi, pred nekaj desetletji pa je bilo bivanje v naravi 

njihov vsakdan. Kot da bi bila igra v parku, na vrtu, v gozdu 

pozabljena in tega stanja naj bi se starši zavedali. Vrtčevsko dvorišče 

ni namenjeno samo gibanju, ampak ponuja mnogo več. Iz igralnice 

lahko na prosto prenesemo vse kotičke vključno z materialom in smo 

ves čas dejavni v naravi. Požgajeva je vzgojiteljica v enem od hrvaških 

vrtcev in v vrtcu, kjer dela, imajo stalne kotičke na prostem. Del 

igrišča so razdelili na interesne »cone« (cona za dramatizacijo in 

glasbeno-ritmične aktivnosti, cona za likovno umetnost, cona za igro 

z vodo, cona za igro s peskom, cona za vrtnarjenje, prometna cona in 
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mesto, športna cona, cona za druženje in cona za počitek). Otroci so 

aktivni v manjših mešanih skupinah, kar prispeva h krepitvi njihovih 

socialnih kompetenc, vzgojitelj pa se v dejavnosti vključuje in uči z 

njimi. Otroci prosto izbirajo med conami, s čimer jim omogočajo, da 

se lahko v dejavnosti združujejo po starosti ali interesu, vzgojitelji pa 

v interesnih conah zastopajo svoja močna področja. Z lastnimi 

izkušnjami lahko vplivamo na bolj učinkovite spremembe v odnosu 

do narave in okolja in zato je okoljska vzgoja v vrtcu zelo pomembna. 

Notranji in zunanji prostor ponujata nešteto možnosti za 

spodbujanje otrok k izkustvenemu učenju. Pri delu v vrtcu razvijamo 

sobivanje z notranjim in zunanjim okoljem in smo v stiku z naravnimi 

viri, kot so zemlja, voda, zrak, rastline, živali (Požgaj, 2015, str. 41–

43). 

 

V Kurikulumu (2015) je narava področje, na katerem razvijamo 

otrokove sposobnosti za aktivno vključevanje v fizično in družbeno 

življenje. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, 

naravnimi pojavi ter veselje v raziskovanju in odkrivanju. Otroci 

prevzamejo odnos vzgojiteljev, staršev in drugih do narave in 

raziskovanja. Vzgojitelji otrokom omogočajo dovolj priložnosti in 

časa, da z lastnim preizkušanjem začuti lastnosti narave z vsemi 

čutili. Otrokom nudijo dostopne pripomočke za samostojno delo, 

uresničujejo neposredno spoznavanje narave, v različnih delih dneva 

in vremenskih pogojih, omogočajo, da otrok iz narave prinaša 

predmete … Vzgojitelj mora pripraviti stimulativno okolje in 

poskrbeti za ustrezen in stalen dnevni red v skupini, kjer se otroci 

počutijo varne, vzpostaviti pozitivno klimo med odraslimi in otroki, 

pripraviti dovolj ustreznih sredstev in materiala in pri načrtovanju in 

izvajanju dejavnosti upoštevati otrokove potrebe ter jih spodbujati h 

konstruktivnemu reševanju problemov. 

 

Igrače 

Če je bil skozi zgodovino ves čas poudarek na igri z drugimi, zdaj igra 

temelji na modernih igračah in strojih, k čemur je pripomogla 

televizija z oglaševanjem. Že nekaj mesecev stari dojenčki 

predstavljajo ciljno skupino oglaševalcem. Trg ponuja nešteto igrač 

(igrače, ki govorijo in se premikajo, transformerji, igrače, ki jih lahko 

povežemo preko računalnika …). Otroci veliko časa presedijo pred 

računalniki in igrajo igrice. Že v drugem letu otrokovega življenja 

računalnik postane njegova ljuba igrača. Študije kažejo, da je 

najljubša igrača med majhnimi otroki polnjena lutka, ki predstavlja 

katerega od priljubljenih junakov iz risank (Klemenović, 2014, str. 

187). Igrača je lahko vsak predmet, ki otroka pritegne in se začne z 

njim igrati. V vsakem trgovskem centru najdemo trgovino z igračami 

in tam se vijejo vrste otrok in njihovih staršev, ki izbirajo med 

igračami. Niso vse igrače dobre in tudi ne slabe. Dobro je poznati 

osnovna merila kvalitetne igrače. Izbirati je treba igrače, ki so varne 

in ne ogrožajo otrokovega zdravja in življenja, preproste in hkrati 

trpežne, tiste, s katero se lahko igramo na različne načine. Dejstvo je, 

da nobena igrača ne more v podrobnostih enakovredno zadostiti 
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vsem kriterijem. Znanstveniki igrače razvrščajo različno. Marjanovič 

Umek in Zupančič (v Petovar, 2010, str. 26) zapišeta vrsto igrač glede 

na osnovno funkcijo, ki jo otrok v igri z igračami razvija; igrače za 

razgibavanje, ljubkovalne igrače, igrače, ki spodbujajo konstrukcijsko 

igro, pripomočki za družabne igre in priložnostne igrače, ki so 

improvizirane in jih naredimo doma. Vsaka igrača spodbuja učenje, 

če je zanimiva in če spodbuja k razvijanju spretnosti in sposobnosti.  

V obdobju od 2–4 let se otrok igra s preprostimi vstavljankami, 

lesenimi kockami, lončki in lopatkami, žogo, punčkami in 

avtomobilčki. Rad posnema vloge odraslih in hišna opravila, čečka in 

lista slikanice ter vozi tricikel. Najbolj uživa v naravi in se igra z 

naravnim materialom; z mivko, peskom, zemljo, kamenjem, listjem, 

vejami, vodo.  

 

Značilnosti igrač lahko opišemo s tremi dimenzijami: strukturiranost, 

realističnost in kompleksnost. Pri strukturiranosti igrače gre za 

stopnjo določenosti fizičnih značilnosti igralnega materiala. Nizko 

strukturiran material je možno spreminjati (modelirna masa ima 

lahko različen fizični izgled), visoko strukturiranega pa ne (set za 

igranje zdravnika, kjer so lastnosti določene s strani oblikovalca 

igrače). Pri realističnosti gre za stopnjo podobnosti med igračo in 

predmetom, ki ga predstavlja. Predmet je nizko realističen, če v 

realnosti nima »dvojnika«, in visoko realističen, če je glede na svoje 

značilnosti (velikost, barva, vzorec, tekstura …) replika predmeta 

(mini čajni servis) ter kompleksnost ali podrobnost igrače (število 

fizične značilnosti s funkcionalno zmogljivostjo). Visoko kompleksna 

igrača ima veliko značilnosti (mini kuhinja vrtljive gumbe, delujoča 

vratca pečice, označene grelne plošče štedilnika), nizko kompleksna 

pa malo (oblika glave in obleke pri punčki iz cunj, brez podrobnosti 

oči, ust in okončin). Raziskave kažejo, da otroci v zgodnjem otroštvu 

pri igri z manj izdelanim igralnim materialom v večji meri raziskujejo 

material, se igrajo več konstrukcijske igre in več verbalizirajo kot 

otroci, ki imajo na voljo bolj izdelan igralni material. Ti se igrajo več 

simbolne igre in pretvarjanja. Igra z manj izdelanim igralnim 

materialom ima pozitivni učinek na ustvarjalnost otrok (Fric Jekovec 

in Bucik, 2015, str. 35). Igrače v grobem delimo na strukturirane in 

nestrukturirane. Pri nestrukturiranih igračah gre predvsem za 

nestrukturiran material. Mednje uvrščamo material, ki nima visoke 

stopnje strukturiranosti in podobnosti realnih predmetov, kot so 

glina, pesek, voda, plastelin, kocke (Bajde, 2016, str. 22). Igrače lahko 

izdelamo iz odpadnega materiala oz. embalaže, ki jo lahko ponovno 

uporabimo (karton, papir, plastika, tekstil). K odpadni embalaži sodi 

tudi kovina in steklo, ki ju v vrtcu uporabljamo predvsem pri poskusih 

s predšolskimi otroki. 

 

Primeri dobre prakse 

Že nekaj let naš vrtec v juniju izvede teden brez igrač. Takrat z otroki 

iz igralnic pospravimo vse igrače in se igramo z odpadnim in 

naravnim materialom. Septembra, ko potekajo 1. roditeljski sestanki 

skupin, sva strokovni delavki pozvali starše k zbiranju odpadne 
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embalaže in naravnega materiala za izdelavo tetke Jeseni. Že 

naslednji dan so otroci prinašali večje vreče materiala. Ker se je tega 

v desetih dneh nabralo zelo veliko, sva se odločili, da je oktober 

primeren čas, da obeležimo Teden brez igrač. Naš cilj je bil 

spodbuditi otroke, stare od 2–3 let, k raziskovanju igre s ponujenim 

materialom. V petek pred uvedbo tedna brez igrač smo skupaj z 

otroki pospravljali igrače v škatle, saj so se odpravile na počitnice. 

Kam točno so odšle, nismo izvedeli, so si pa otroci želeli, da jih 

pošljemo na morje. V ponedeljek so se vrnili v igralnico brez igrač v 

kotičkih. Jutranji krog smo pričeli z ogrevanjem prstkov z igračo 

»Cvetka Marjetka« (navijanje pisanih plastičnih pokrovčkov na 

lesenih ploščah v obliki rože). Igračo so poznali, saj smo jo uvedli že, 

ko so bili v jaslih in jim je zelo všeč. Z razgovorom smo se spomnili, iz 

česa je izdelana in kdo jo je izdelal. Sledilo je odkrivanje stvari v 

velikih vrečah in zabojih. Otroci so takoj pričeli raziskovati možnosti 

in načine za igro s ponujenim škatlami različnih velikosti, tulci, 

plastično in kovinsko embalažo, časopisnim papirjem, volno, storži, 

kostanjem, želodom, orehi, kamenčki, lesom, koruzo ... Dogovorili 

smo se, kam bomo material postavili. Otrokom je bil ves čas na 

dosego, z njim so se lahko igrali kjerkoli v igralnici. Držali smo se 

dogovora, da vsak dan izdelamo kakšno zanimivo igračo in se z njo 

igramo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Odpadna embalaža in blago 

Vir: Lasten 

 

Prvi dan so veliko pozornost pritegnili kartonasti tulci različnih 

debelin. Otroci so pihali in kričali vanje in pri tem ugotavljali, da se 

glas, ki gre skozi tulec, spremeni. Kukali so skoznje, zato smo takoj 

naredili daljnogled. Otroci so sodelovali pri lepljenju z lepilnim 

trakom. Pripomočke, kot so lepilni trak, lepilo, škarje, samolepilna 

folija, risarski in slikarski material smo letos imeli na voljo. Otroke 

sem spodbudila k izdelavi ropotulj. Ob tem so otroci iskali in 

preizkušali, kaj oddaja zvok. Eni so našli orehe, drugi koruzo in želod. 

Vsi so si izdelali svojo ropotuljo. Na zaščito za radiatorje smo privezali 

tulce, skozi katere so spuščali naravni material. Sami so iskali mesta, 

kamor bi tulce še lahko obesili. Eden od otrok je na plastično žličko 

položil želod in ga spustil skozi tulec, ostali so ga opazovali in ga 

posnemali.  
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V kotičku Dom je ostala lesena kuhinja in predvsem deklice so med 

odpadno embalažo našle tisto, ki jo lahko najdejo v domači kuhinji 

(škatlice čajev, namazov, jogurtovi lončki …). Igra vlog v kuhinji je 

gladko stekla. Naslednji dan smo jutranji krog pričeli s pesmico 

»Enkrat je bil en škrat«, ki sem jo spremljala z igranjem na orehe 

(udarjanje orehov drug ob drugega). Zdelo se jim je zelo zanimivo. 

Enako so počeli s kostanjem in koruzo, preizkusi so tudi želod. Še 

vedno so ugotavljali, da različni materiali oddajajo različne zvoke. Na 

policah igralnice in v kotičkih so se nahajale škatle različnih velikosti, 

s pokrovi in brez njih, v škatlah in pokrovih pa so bile odprtine 

različnih oblik in velikosti, kamor so lahko metali naravni material. 

Medtem sem na mize postavila kovinske lončke različnih velikosti 

(adaptirano mleko), v PVC pokrove sem predhodno navrtala luknje 

dveh različnih velikosti. Kmalu so se pri mizah začeli zbirati otroci. 

Opazovala sem njihove reakcije, ko so poskušali pokrovček sneti, a 

jim ni uspelo. Pritegnile so jih luknje. Ugotovili so, da bi skozi eno od 

lukenj lahko nekaj vrgli. Nekaj otrok je pričelo z aktivnim iskanjem 

ustreznih predmetov po igralnici. Našli so zrnja koruze ter kamenčke, 

kasneje pa sem jim prinesla še lesene paličice, ki so jih hiteli vtikati v 

odprtinice. Eden od otrok je našel neuporabljene slamice in jih 

preizkusil. Niso mu bile všeč, šle so skozi luknjo, a so bile predolge. V 

sredo sem jim v jutranjem krogu predstavila velike aplikacije živali 

jeseni in otrokom povedala, da starega koledarja nisem zavrgla, pač 

pa sem fotografije izrezala in jih kasneje zaščitila s folijo, da se ne 

strgajo. »Jaz bi tudi imel«, se je slišalo po igralnici. Ko se imeli izbrane 

motive, so fotografijo s pomočjo vzgojiteljice izrezali. Fotografijo 

smo zaščitili tako, da smo jo oblepili s trakovi iz kartona. Otroci so 

spoznali, da je lahko star koledar še vedno uporaben.  

 

Slika 2: Plastificirane fotografije iz koledarja 

Vir: Lasten 

 

Doma sem izdelala živalske razrezanke za otroke (z dvema, tremi in 

štirimi deli, ki jih sestavimo v celoto). Otrokom je v pomoč skenirana 

slika dejanskega motiva, tako da razrezane dele polagajo na 
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skenirani del. Ob igranju z razrezanko smo se pogovarjali o motivu, 

nekatere otroke je bilo ob sestavljanju treba tudi voditi. V četrtek 

smo jutranji krog pričeli s pesmico »Vremenska poročila«. Otroke 

sem spomnila, da imajo v garderobi svoje dežne škornje še vedno 

pod klopjo in da tudi njihovi dežniki še nimajo ustreznega mesta za 

shranjevanje. Pozornost sem usmerila na škatle, otroke sem 

spodbujala z vprašanji odprtega tipa. Skupna ideja je bila, da škornje 

pospravimo v veliko škatlo, ki jo še okrasimo, preden jo odnesemo v 

garderobo, dežnike pa v plastično belo vedro. Na škatlo je vsak 

odtisnil svoje stopalo, ki si ga je pobarval s prstno barvo.  

 

Zadnji dan sem v jutranji krog v velikem košu iz vrbovih vej prinesla 

koruzo z ličjem. Povedala sem jim o običaju ličkanja, ki je bil in je za 

naše kraje še značilen. Glede na reakcije ob demonstriranju ličkanja 

smo lahko sklepali, da s koruzo v tej obliki še niso manipulirali. Iz ličja 

smo tetki Jeseni izdelali krilo, tako da so ga nizali na vrvico. Uporabili 

smo ga tudi pri likovni dejavnosti, ko smo z njim in koruznim klasom 

odtiskovali. Doma sem izdelala leseno natikanko (natikanje 

kolobarjev koruznega storža na lesene paličice).  

 

Zaradi velike količine različnega materiala smo predvidevali, da bi se 

teden brez igrač lahko nadaljeval še v prihajajoči teden. V tistem 

tednu smo veliko časa preživeli v naravi in raziskovali možnosti igre v 

gozdu. Otroci so samoiniciativno iskali in polnili žepe predvsem z 

želodi, žiri in storži. Vedeli so, kaj bodo iskali; tisto, kar jim je blizu. 

Listje jih ni pritegnilo, saj so bili osredotočeni na predmete, s katerimi 

so imeli stik že v igralnici. S spodbudo so prinašali najprej po en list, 

nato polno dlan.  

 

Slika 3: Nestrukturiran naravni material 

Vir: Lasten 

 

Že septembra smo se pogovarjali o živalih jeseni, katere živali bodo 

odšle v tople kraje in katere si bodo pripravile brlog za zimsko spanje. 

Predlagali smo, da izdelamo brlog. Od vseh naštetih živali so si otroci 

želeli izdelati dom za medveda. Med škatlami so izbrali največjo, saj 

je rekli, da je medved velika žival. S škrobnim lepilom so škatlo 

oblepili z odpadlim listjem iz gozda. V drugem delu igralnice pa smo 

lepili listje na staro platneno rjuho, s katero smo kasneje prekrili 

kotiček, kamor so se otroci lahko skrili in se igrali medveda. Igralnico 

smo okrasili z »mini drevesci«, ko smo polovico tulca razrezali na 
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trakove in nanje lepili odpadlo listje. Igrali smo se tržnico z jesenskimi 

plodovi, kjer so morali želeni material iskati po škatlah s simboli. 

Vključevala sem se z vodenjem igre vlog branjevke in kupca. Kot smo 

predvidevali, otroci na tržnici še niso bili, zato jim ta igra vlog na 

začetku ni bila blizu, ampak je z usmerjanjem postala zelo obiskovana 

(igrali smo se jo več kot en mesec) in otroci so se k tržnici večkrat na 

dan vrnili. Pripravila sem tudi didaktično igro s kostanjem, pri kateri 

so otroci prirejali in razvijali miselne operacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Zapenjanje gumbov 

Vir: Lasten 

 

Iz blaga in gumbov sem pripravila igračo za razvijanje in urjenje fine 

motorike (spretnosti s prsti) ter senzorne plošče (kamenčki, vata, 

vejice, želodove kapice, slamice, folija, lepenka).  

Slika 5: Senzorne plošče 
Vir: Lasten 

 

Potrebovali smo kar nekaj časa, da smo osvojili neznane besede, kot 

sta folija in lepenka, in ustrezne izraze za opis fizikalnih lastnosti. Igro 

smo nadgradili z rutico, z njo otroku zavezali oči in se je lahko 

preizkusil v taktilnih občutkih. Pri prosti igri z naravnim materialom 

so otroci ugotovili, da se furnir zelo hitro zlomi. Samoiniciativno so 

ga začeli zbirati v škatlice in lončke. V kotičku so lahko s kredami in 

ogljem risali na furnir, kjer so med risanjem ugotovili, da se oba 

slikarska materiala na furnirju hitro zabrišeta in začela se je igra 

packanja. Po dveh tednih igre brez kupljenih igrač, smo počasi v 
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kotičke dodajali tudi te. Ugotovili smo, da so najbolj pogrešali Lego 

gradnike, avtomobilčke in magnete, kljub temu pa so se zelo pogosto 

posluževali didaktičnih igrač, ki smo jih izdelali. V igralnici je zaživel 

tudi stalni kozmetični kotiček z odpadno embalažo (šamponi, kreme, 

mila).  

 

ZAKLJUČEK 

Otrokom z umikom igrač, ki jih kupimo na trgu, ne storimo nobene 

krivice, saj smo z igračo, ki smo jo izdelali sami in če je pri izdelavi 

sodeloval še otrok, dosegli veliko večji učinek. Otrok je pri izdelavi 

užival, učil se je vztrajnosti. S svojim izdelkom, na katerega je 

ponosen, si je krepil samopodobo. Iz primerov dobre prakse je 

razvidno, da je zelo pomemben pristop sodelovanja s starši. V našem 

primeru so se z veseljem in takoj odzvali vsi starši in tako smo s 

skupnimi močmi poskrbeli za okoljsko vzgojo otroka. Ocenjujemo, da 

smo »projekt« uspešno izpeljali, saj smo kolobarili med vsemi 

področji dejavnosti ter izbrali različne metode in načine dela z otroki. 

Otrokom smo želeli pokazati, kako iz odpadne embalaže, ki bi jo 

drugače zavrgli, in jesenskih plodov, ki jih najdemo med bivanjem v 

naravi, izdelamo zanimivo igračo, s katero se lahko kvalitetno igra 

sam ali s prijatelji. V naših primerih dobre prakse smo ugotovili, da je 

prevladovala vzporedna igra. Potrdili smo dejstvo, da otrok v igranju 

z igračami, ki jih izdelamo sami, zelo uživa.  
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Participacija otrok v prvem 

starostnem obdobju  
 

MATEJA MRAZ, dipl. vzg.  

mateja.mraz@guest.arnes.si 

 

Povzetek: Vedno znova in znova opažam, kako nam že najmlajši 

malčki iz 1. starostnega obdobja znajo pokazati svoje interese, kako 

je le malo potrebno, da pridobimo vso njihovo pozornost pri igri in 

raziskovanju, če se le dobro z njimi povežemo in jim prisluhnemo. Na 

odraslih je, da poskrbimo za spodbudno učno okolje, le dobro 

moramo otroke opazovati. S participacijo otrok oz. z njihovim 

aktivnim vključevanjem zagotavljamo velik korak h kakovostnemu 

vzgojnemu delu v vrtcu. Poslušanje in dialog sta pomembna dela 

aktivne participacije. Na soudeležbo že najmlajših otrok pa smo bili 

pozorni tudi pri izvedbi projekta Punčka iz cunj, ki ga vsakoletno 

organizira UNICEF. Otrokom smo želeli povečati interes in zanimanje 

za aktivno sodelovanje ter na podlagi zanimanja uresničiti njihove 

interese. Spoznali smo, da tudi najmlajši otroci lahko prispevajo k 

skupni kreaciji izdelka, ki je imela za vso našo skupnost v oddelku še 

toliko večji pomen za naše nadaljnje vzgojno delo. 

 

Ključne besede: participacija, prvo starostno obdobje, aktivno 

učenje, projekt Punčka iz cunj 

 

Abstract: I see time and time again how even the youngest toddlers 

from the 1st age can show us their interests, how little is needed to 

get all their attention in the game and research, if we connect well 

with them and listen to them. It's about adults to provide a 

supportive learning environment, we just need to keep children safe. 

By bringing children into work or by actively engaging them, we 

provide a great step towards quality educational work in 

kindergarten. Listening and dialogue are important parts of active 

participation. We also paid attention to the participation of the 

youngest children to the Project Dolls of Rags, organised annually by 

UNICEF. We wanted to increase children's interest in active 

participation and to realise their interests on the basis of their 

curiosity. We realized that even the youngest children could 

contribute to the joint creation of a product that was all the more 

important for our entire community in the department for our 

further educational work. 

 

Key words: participation, early age, active learning, the project Rag 

Doll 
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UVOD 

Za moje kvalitetnejše delo v vrtcu skrbim za to, da cenim odnose z 

vsakim posameznim otrokom, priznavam njihovo edinstvenost, 

sposobnosti, osebni način sporazumevanja in zmožnost 

samostojnega delovanja. Morali bi biti pozorni na to, da se odzivamo 

na otrokove signale o njihovih zanimanjih in izbirah ter jim sporočati, 

da jih poslušamo in upoštevamo. Ne smemo pa pozabiti na refleksijo 

oz. evalvacijo opaženega, slišanega, saj le tako lahko vključujemo v 

naše vzgojno delo najnovejša spoznanja. Načelo individualnosti nas 

vodi k spoznanju, da smo si vsi ljudje med seboj različni, to različnost 

je možnost opaziti tudi pri otrocih in le-to upoštevati. Do 

posameznika moramo biti spoštljivi in priznavati vsakega 

posameznika in mu omogočiti aktivno vključevanje, primerno 

njegovi zrelosti. Če si vzamemo čas za poslušanje in opazovanje 

okrog sebe, imamo moč opaziti, kakšno veliko vlogo lahko nosi vsak 

posamezni otrok pri dejavnostih in tudi življenju v vrtcu.  

 

Vloga in pomen participacije 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pojem participacija 

opredeljena kot udeležba, sodelovanje (Slovar slovenskega knjižnega 

jezika, 1975). Rutar (2012) navaja, da nas zgodovinski pregled 

pedagoške misli na vrednoto participativnosti opozori že v antiki, in 

sicer na področju cenjenja otrokove igre. Omenila je Platona, ki je 

menil, da so igre otrokom prirojene, zato jih, ko se zberejo, tudi sami 

iznajdejo: otrok svojo igro načrtuje, izbira soigralce, materiale, se 

odloča in s tem vpliva na celoten potek dogajanja. Druga oblika 

participacije pa se zgodi v odnosu z odraslo osebo in možnostjo 

vpliva na odločitve. Načrten razmislek o soudeležbi učečega v 

procesih učenja je bila moč opaziti tudi pri Sokratu, ki je s svojim 

postavljanjem vprašanj vključil učečega v spoznavni proces, kar kaže 

na to, da je razmišljal o didaktičnih vidikih procesa; vlogi učitelja in 

otroka v procesih učenja. Participacija predšolskih otrok je 

utemeljena s Konvencijo o otrokovih pravicah, prav tako pa je ob 

izidu Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v samostojni Sloveniji, ena 

izmed vodilnih načel vzgoja in participacija v demokratičnih procesih. 

 

Participacija otrok v najzgodnejšem obdobju 

Otroci dojemajo svet celostno in se učijo z aktivnim sodelovanjem v 

interakciji z vrstniki in odraslimi. S svojo radovednostjo raziskujejo 

svet, vzgojitelji pa smo tisti, ki po svoji strokovni presoji omogočamo 

primerno in smiselno participacijo otrok glede na njihove zmožnosti 

in razvojni stopnji. 

 

Na področju participacije se pojavlja vprašanje, kdaj sploh lahko 

govorimo o tej obliki. Že v drugi polovici 20. stoletja se na področju 

vzgoje in izobraževanja uresničuje t. i. participacija s posrednikom v 

pedagogiki, ki ima v »mislih otroka« in ki meni, da ve, kaj je dobro 

zanj, zato svoja prepričanja o procesu in vsebini tudi vključuje v 

načrtovanje, svoj odnos in ravnanja pa utemeljuje z razvojno 

psihološkimi spoznanji o otrokovem razvoju in učenju. Tej orientaciji 
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bi težko očitali, da nima v mislih otroka, vendar se temeljni preobrat 

na področju participacije otroka na področju vzgoje in izobraževanja 

zgodi, ko ima otrok priložnost in možnost izražanja lastnih zamisli in 

ko se mu prisluhne (Rutar, 2012). 

 

Od strokovnih delavcev v vrtcih se pričakuje, da bodo podpirali 

otrokov razvoj na vseh področjih, pri čemer ima socialno-

emocionalno področje izjemen pomen, saj se v zgodnjem obdobju 

oblikujejo temelji za razvoj otrokovih veščin na tem področju, ki jih 

je v kasnejših obdobjih težje oblikovati ali preoblikovati. Strokovni 

delavci v vrtcih naj bi torej spodbujali otroke k medsebojni 

komunikaciji, skrbeli naj bi za primerno dobro čustveno in socialno 

počutje otrok, razvoj zavedanja samega sebe, razvoj samoregulacije 

v skladu z razvojno stopnjo, razvoj pozitivne samopodobe itd., kar so 

vse pomembni dejavniki otrokovega uspeha in dobrega počutja. Skrb 

za omenjena področja naj ne bi bila le del vsakodnevnih rutini 

komunikacije, temveč bi morala biti tudi del premišljenih 

načrtovanih dejavnosti izvedbenega kurikuluma, kjer se otroci učijo 

socialno-emocionalnih veščin in kjer se spremljajo razvojni mejniki za 

to področje ter kjer vzgojitelj zna in zmore ustrezno ukrepati, kadar 

pri posameznem otroku zazna odstopanja (Licardo in Purgaj, 2019). 

 

Namesto poudarjanja otrokovih slabosti in omejitev bi se morali 

vzgojitelji osredotočiti predvsem o njihovih neverjetnih veščinah in 

sposobnostih, da se izražajo in so aktivni. Če spodbujamo, da uživajo 

v raziskovanju, je motivacija otrok lahko brezmejna. Pogled na 

otroka kot kompetentnega bitja je v skladu z načeli aktivnega 

zaslužka, hkrati pa se odmika od »razvojne primernosti« (Batistič 

Zorec, 2015). 

 

Participacija  v Kurikulumu za vrtce 

Participacijo otrok lahko zasledimo v načelih Kurikuluma za vrtce. 

Strokovni delavci moramo otrokom omogočati, da se dejavnosti 

udeležujejo sproščeno, brez strahu red neuspehom. Otroci morajo 

spoznati svoje omejitve in meje sprejemljivega vedenja. Večina otrok 

se z veseljem vključuje v spontane in vodene dejavnosti. K motivaciji 

za njihovo izvajanje prispeva prijetno in zaupno vzdušje, ki ga 

vzgojitelji ustvarjamo. Hkrati dajemo otrokom možnost izbire, 

raziskovanja, odkrivanja novih izvirnih rešitev, nalog ter sprejemanje 

napak in neuspelih poskusov kot naravnega, večkrat tudi veselega 

dela učenja. Če izhajamo iz načela aktivnega učenja, s katerim 

vsesplošno omogočamo in spodbujamo otroke k verbalizaciji in 

drugim načinom izražanja, je pomembno upoštevanje njihovih 

individualnih potreb in interesov ter stalno skrb za zagotavljanje 

udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje 

tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja, 

kakor tudi iz otrokovih samoiniciativnih pobud (Kurikulum za vrtce, 

1999). 
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Poslušanje in opazovanje kot del participacije 

M. Batistič Zorec (2016) omenja pristop Reggio Emelia, katerega 

bistvo je spoznavanje otroka preko opazovanja in poslušanja 

njihovega verbalnega in neverbalnega vedenja. Opomni nas tudi na 

Konvencijo o otrokovih pravicah, v katerem je predstavljen 

pomemben premik v pogledu na otroka. Poleg dolžnosti odrasle 

osebe, da skrbi za otroke, je izrecno navedena tudi otroška pravica 

izraziti svoje mnenje o odločitvah, ki so zanje pomembne, in odrasli 

bi morali spoštovati njihova mnenja. Poudarjajo, da je poslušanje 

pomembnejše od izvedbe; vzgojiteljice poslušajo vprašanja otrok, 

odgovore, ideje, razlage brez predhodnih predpostavk o tem, kaj je 

prav in kaj narobe.  

 

Participacija v oddelku otrok, starih 1 do 2 leti 

Glavni cilj, ki me vodi v okolju, kjer otroci preživijo več kot polovico 

svojega dneva, je ta, da na podlagi opaženega zadovoljim njihove 

potrebe in interesov preko igre in raziskovanja. Tudi v jaslični skupini 

lahko najmlajši otroci soustvarjajo življenje v vrtcu, če je le vzgojitelj 

dober opazovalec in aktivni udeleženec pri svojem delu. Pri svojem 

delu sem pozorna na to, kaj otroke zanima in pri načrtovanju 

tematike in prostorske organizacije izhajam iz otrokovih potreb. K 

temu me vodi to, da otroci postanejo bolj aktivni raziskovalci. 

Strategije pri mojem delu so največkrat dnevi za opazovanje otrok 

pri igri in raziskovanju ter iskanje in dodajanje primernih igralnih 

sredstev, pripomočkov za otroke. Ker pa sva v oddelku dve strokovni 

delavki, sem pozorna tudi na pogovor in izmenjevanje mnenj s 

strokovno delavko o organizaciji ter na opazovanje in pogovor s 

strokovno delavko, ki je v oddelku. Participacija najmlajših otrok pa 

je mogoča tudi pri izvajanju različnih projektov, v katere se imamo 

možnost vključiti vsako šolsko leto. Največjo vlogo njihovega 

soustvarjanja je bila moč uporabiti pri projektu Punčka iz cunj. 

 

Projekt Punčka iz cunj  

»Punčka iz cunj je UNICEFOV projekt, ki je nastal po italijanskem 

vzoru, danes pa se uspešno izvaja v številnih evropskih državah 

(Finska, Francija, Češka, Romunija itd.). UNICEF Slovenija ga izvaja od 

leta 2003. Temeljni namen projekta je zbiranje sredstev za 

UNICEFOV program cepljenja otrok v državah v razvoju proti šestim 

nalezljivim otroškim boleznim (davica, ošpice, oslovski kašelj, 

otroška paraliza, tuberkuloza in tetanus). Punčka iz cunj je igrača, ki 

je poznana v vseh kulturah sveta. V preteklosti je marsikomu v 

otroštvu delala družbo, danes pa predstavlja otroka iz države v 

razvoju, ki ga je potrebno cepiti in potrebuje našo pomoč. 

Posameznik punčko posvoji z donacijo v višini 20 evrov, kolikor stane 

cepljenje enega otroka proti šestim otroškim nalezljivim boleznim. 

Posameznik punčki tako zagotovi nov dom, otroku v državah v 

razvoju pa priložnost za zdravo življenje. Prav zato je nosilni slogan 

projekta posvoji punčko in reši otroka. S projektom UNICEF zbira 

sredstva za cepljenje otrok proti 6 nalezljivim otroškim boleznim v 
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državah v razvoju. Stroški cepljenja 1 otroka v povprečju znašajo 20 

evrov. S projektom Punčka iz cunj spodbujamo tudi spletanje 

prijateljskih vezi med izdelovalci in posvojitelji punčk. Vsaka punčka 

ima osebno izkaznico in dopisnico s podatki izdelovalca. Posvojitelj s 

slednjo izdelovalcu punčke sporoči, kje je punčka našla nov dom.« (O 

projektu, b. d.) 

 

Izvajanje projekta v oddelku otrok, starih 1 do 2 leti 

V sklopu projekta smo pridobili navodila za izvedbo samega 

sodelovanja. Je pa v času širjenja okužb z novim koronavirusom 

SARSCoV-2, projekt Punčka iz cunj z dnevnikom v vrtcih in šolah 

potekal v spremenjeni obliki.  

 

Kako smo začeli?  

Otrokom smo prebrali posredovano pravljico Punčka iz cunj, katero 

pa samo prebrati malčkom starim 1 do 2 leti ni dovolj. Otrokom sem 

ilustracije pravljice lastno ustvarila. S pomočjo tega sem jim približala 

zgodbo ter tako otrokom na njihovo raven omogočila razumevanje 

ter pomoč pri nadaljnji razpravi. Sama pravljica je bila uvod v sam 

projekt.  

 

Kako pa je bilo poskrbljeno za participacijo otrok pri izvedbi in 

sodelovanju? 

Otroke smo seznanili, da bomo v oddelku ustvarili lastno punčko iz 

cunj in tako pripomogli k darovanju pomoči otrokom iz manj razvitih 

držav. Otrokom sem v vrtec prinesla ustvarjeno »telo« po podanem 

kroju, a le-to pa je bilo popolnoma še nedokončano. Da je punčka 

dobila dokončno obliko, pa so k temu prispevali otroci. Pri samem 

pogovoru smo drug na drugem pokazali, kaj vse imamo na svojem 

telesu. Otroci so tako spoznavali in utrjevali poimenovanja delov 

telesa in organe (oči, ušesa, nos) ter sama oblačila, saj je naša punčka 

prav tako potrebovala vse potrebne dele tako kot mi. Spoznavali 

smo, kako smo si enaki, a kako različni med seboj. S strokovno 

delavko sva pripravili kose blaga, volne in flomastre različnih barv. 

Preko pogovora, mimike obraza otrok in gestikulacije, dobrega 

opazovanja in poslušanja sva otrokom uresničili, da so sami izbrali 

poljubni kos blaga. V samo izbiro materialov in barv so bili 

popolnoma vključeni otroci, vsi predlogi so bili upoštevani iz njihove 

strani. Izbrali so želeno blago za obleko in čevlje, volno za lase, barvo 

za oči ter samo ime. Ob tem smo ponovili naša imena, otroci so bili 

seznanjeni s tem, da ima vsak posameznik ime. Nekaj otrok je že 

izgovarjalo posamezne besede, nekaj pa jih je še izgovarjalo 

določene glasove. In ob dobrem poslušanju otrok, natančneje 

deklice, smo prišli do imena »Ava«. Samo izvajanje projekta je 

potekalo po korakih, primerno glede na starost otrok. Za šivanje 

obleke in okrasitev punčke sva poskrbeli strokovni delavki oddelka. 

Ko je punčka »Ava« bila dokončana, se je priključila otrokom v 

oddelek. Otroci so imeli možnost neposrednega stika z njo, igro in 

raziskovanje z njo. Otroci so nakazovali interes za to, da se je »Ava« 

večkrat priključila v našo dnevno rutino – pri obrokih, na sprehodu. 
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Z vključitvijo v igro se je razvijala simbolna igra nekaterih starejših 

otrok – hranjenje, spanje, vožnja z vozički … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Punčka iz cunj »Ava« 

Vir: Lasten 

 

Projekt smo izvajali več mesecev, otroci so punčko »Avo« sprejeli kot 

pomemben člen v oddelku. Po vključevanju v oddelek pa je sledila 

domača naloga s starši. Starši so bili že predhodno obveščeni na 

roditeljskem sestanku s sodelovanjem pri izbranem projektu. Namen 

te domače naloge je bil, da so starši z otroki spregovorili o vrednotah 

sveta, ki nas obkrožajo in položaju otrok v Sloveniji in svetu. Vsak 

otrok je doma med pogovorom izdelal risbo, kjer je narisal svet, v 

kakršnem si želi, da bi živela UNICEFOVA Punčka iz cunj »Ava«. Z 

njihovo pomočjo smo pripravili v vrtcu razstavo risb s punčko »Avo«. 

Zaradi izrednih razmer smo za UNICEF punčko le fotografirali skupaj 

z risbicami in fotografijo poslali na samo organizacijo. Smo pa za 

punčko »Avo« hitro našli posvojitelja, saj so jo posvojili starši dečka, 

ki je obiskoval oddelek ter donirali izbrano sredstvo za pomoč. 

 

 
Slika 2: Razstava risb s punčko »Avo« 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Vsak otrok je v pravem pomenu v svojem svetu opazovalec, 

raziskovalec, je pa tudi pravi pobudnik za naše skupno raziskovanje v 

življenju, skupnem bivanju. Otrokom moramo omogočiti, da so pri 

lastnem razvoju aktivni, saj imajo potrebe, ki vplivajo na razvoj in s 

pomočjo nas imajo možnost razviti svoje možnosti. Je pa pozitivna 

povezava z odraslo osebo in otrokom pomemben dejavnik, saj naša 

odzivnost pomaga ustvariti spodbudno učno okolje otrok. 

Uresničevanje otrokovih želja otroke motivira k razmišljanju o svojih 

željah in izpopolnjevanju le-teh. Naše izkušnje so nam pokazale, da 

so osredotočanje in poslušanje otrok ter sprejemanje njihovih 

predlogov za sodelovanje pri izbranem projektu vplivali na večjo 

motivacijo in zanimanje. Otrokom smo s pomočjo vključenosti pri 

izdelavi punčke »Ave« uresničili občutek, da je to naša skupna lastna 

kreacija in da te punčke v oddelek ni prinesel kar nekdo drug. Punčka 

je bila veliko bolj cenjena in sprejeta. Otroci so pridobili povratno 

informacijo, da so bili slišani, zato so tudi kasneje aktivneje 

participirali pri dejavnostih v vzgojnem delu.  

 

Viri in literatura 

1. Batistič Zorec, M. (2015) Children’s Participation in Slovene Preschools: The 

Teachers’ Viewpoints and Practice. European Education, 47(2), 154-168, DOI: 

10.1080/10564934.2015.1039878 

2. Batistič Zorec, M. (2016). Zajedničko učenje djece i odgojitelja u projektu 

vrtića. Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 65 (4). 587–

599.  

3. Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

4. Licardo, M., in Purgaj, M. (2019). Uporaba dobrih praks za spodbujanje 

socialno-emocionalnega razvoja pri otrocih prvega starostnega obdobja v 

vrtcu. V Čotar Konrad, (ur.), Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega 

starostnega obdobja. (str. 139–151). Koper: Založba Univerze na 

Primorskem. 

5. O projektu. (b. d). Pridobljeno s https://punckeizcunj.unicef.si/o-projektu/ 

6. Rutar, S. (2012). Kako razumeti in uresničevati participacijo otrok v vrtcu?. 

Sodobna pedagogika, št. 3, 86–98. 

7. Slovar slovenskega knjižnega jezika. (2008). Inštitut za slovenski jezik Frana 

Ramovša ZRC SAZU. Pridobljeno  s http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://punckeizcunj.unicef.si/o-projektu/
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html


85 
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čuječnost  
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Povzetek: Igra je že od nekdaj sestavni del otrokovega življenja. 

Skoznjo razvija svoje sposobnosti in potenciale pa tudi delovne 

navade. Če mu pripravimo spodbudno okolje za reševanje izzivov in 

se odločamo za dejavnosti, ki širijo znanja in obzorja, bo otrok vedno 

znova sam iskal nove izzive, s katerimi se bo z veseljem spoprijemal. 

Učenci so deležni vse več stresa pri doseganju svojih ciljev. Če jih 

naučimo čuječnosti, zavedanja sebe in okolice ter tehnik umirjanja in 

samoevalvacije, jim je pri doseganju ciljev veliko lažje. Za uspešne 

dosežke pa gre velika zasluga njihovim učiteljem, ki prepoznajo 

njihove zmožnosti in potenciale ter jih spodbujajo. Prispevek 

predstavlja potek dneva pouka v naravi, ki vodi k tem ciljem. 

Navedene so vse faze izpeljave tega dneva, od načrtovanja do 

uresničitve dejavnosti. Prispevek se konča z evalvacijo uspešnosti 

dneva. Slednja odraža, da imajo učenci radi drugačne pedagoške 

pristope in da znajo biti čuječi. Povezali so se z okolico in s samim 

seboj. 

Ključne besede: čuječnost, narava kot učiteljica, vizualizacija, pouk 

matematike v naravi, socialne igre 

 

Abstract: Play has always been a part of children's life. Through play, 

they develop their skills and abilities, as well as their working habits. 

If we provide an encouraging learning environment for coping with 

challenges and we choose activities that enable knowledge growth, 

children will continually seek new challenges and confront them with 

pleasure. Students face more and more stress on their way to 

achieving goals. We can make this easier for them if we teach them 

mindfulness, self-awareness, self-evaluation and relaxation 

techniques. Great part of their success is thus in the hands of their 

teachers, who are able to recognise their abilities and encourage 

them. The article introduces a day of learning in nature through 

activities that lead to the above-mentioned goals. It includes the 

whole process, from planning to the execution. The article ends with 

an evaluation that points out how successful such different 

pedagogical approaches can be. Students love them and can be 

mindful. They connect with the environment and themselves.  

 

Key words: mindfulness, nature as teacher, visualization, Math 

lessons in nature, social games 
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UVOD 

Čuječnost – zavedanje tega, kar doživljamo v danem trenutku. Še 

odrasli imajo velikokrat težave s tem zavedanjem, otroci se v svojem 

doživljanju še težje ustavijo in se ga resnično zavedajo. Pri tem jim 

moramo pomagati starši, vzgojitelji in tisti, ki z njimi preživimo 

znaten čas v prehodu v odraslo dobo, učitelji. Pri pedagoškem delu 

opažamo čedalje več stresa, ki so ga učenci deležni pri doseganju 

svojih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev. Zato je pomembno, da jih 

že v tej dobi odraščanja oborožimo s tehnikami protistresnega 

ravnanja, z zavedanjem sebe in okolice, s samoevalvacijo doživljanja 

neke situacije, s tehnikami umirjanja in pozitivnega razmišljanja.  

 

Se spomnite, kdaj ste se nazadnje premetavali po postelji, ker so vam 

po glavi rojile misli, kaj vse morate oz. bi že morali narediti? Ob tem 

ste si želeli, da bi se vam um umiril, da bi preprosto utihnil in bi se 

lahko naspali. Toda naj ste poskušali to ali ono, vse je bilo zaman. Ves 

naslednji dan ste imeli nasprotno težavo – hoteli ste ostati budni, a 

ste se morali pošteno potruditi, da niste ves čas zehali, mučili ste se 

z delom, a niste mogli biti zares pri stvari (Williams in Penman, 2015). 

Tudi otroci in mladostniki so preobloženi z delom, skrbmi, 

izvenšolskimi dejavnostmi, kar jih pelje v izčrpanost, 

preobremenjenost in brezvoljnost. Sami težko prepoznajo in 

ozavestijo težave in poiščejo pomoč. Otrokom in mladostnikom je 

treba priti nasproti in jih naučiti spoprijeti se z življenjem. Tudi s 

pomočjo čuječnosti.  

Pri čuječnosti gre za opazovanje brez kritiziranja; sebe in druge 

moramo naučiti, da smo sočutni do sebe, s pomočjo čuječnosti lahko 

zalotimo negativne miselne vzorce, jih prekinemo in prevzamemo 

nadzor nad lastnim življenjem, kar lahko privede do dolgotrajne 

spremembe razpoloženja, ravni sreče in počutja. Ni zanemarljivo, da 

čuječnost izboljšuje spomin in povečuje ustvarjalnost (Williams in 

Penman, 2015). Obojega si želimo pri šolskem delu. Res je, da ne 

moremo biti neprestano čuječi, vendar že majhni odmerki le-te 

povečajo našo produktivnost.  

 

V prispevku je predstavljen potek dneva pouka, ki smo ga z učenci 

preživeli v naravi. Narava je že sama po sebi zdravilen in pozitiven 

element, ki nam pomaga učiti na drugačen način, v ta element pa 

lahko prenesemo tudi čuječnost. V prispevku so navedene vse faze 

izpeljave tega dneva, od načrtovanja do korakov, ki pripeljejo k 

želenim ciljem. Prispevek se zaključi z evalvacijo uspešnosti dneva, 

na podlagi kratke ankete, ki so jo izpolnili učenci po tem dnevu. 

 

Načrtovanje 

Pred izvedbo so bili zastavljeni naslednji cilji: ponoviti vedenje o 

štirikotnikih; s pomočjo rekvizitov iz narave izdelati izdelek po 

določenih navodilih; spoznati terensko delo in ga izvajati; povezati se 

z okolico in med seboj, ozavestiti svoje misli in čustva. Načrtovano je 

bilo, da bomo odšli na vzpetino nad Vrhniko, ki ponuja lep razgled na 

Vrhniko. Delo naj bi večidel potekalo po skupinah. Učenci so bili že 
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prej razdeljeni v skupine. Pouk je trajal pet šolskih ur, v 8. razredu. 

Poleg dela so bile predvidene tudi socialne igre, ki so imele namen 

povezati razred.  

 

Izpeljava pouka v naravi in z njo 

Prihod na prostor za učenje v naravi 

Že prihod na izbrani prostor je za učence pomenil podvig. Vsaka 

skupina je morala med potjo nabrati pet vej in jih prinesti na cilj. Pri 

nošenju in nabiranju so morali sodelovati vsi v skupini, kar jih je 

oviralo na razgibani gozdni poti, a obenem učilo, da je potrebno 

medsebojno usklajevanje in trud vseh, obenem pa so se bolj zavedali 

danega trenutka in iskali boljšo in manj naporno pot. Po prihodu na 

cilj so se učenci lahko poljubno namestili, nekateri so se zleknili v 

travo, drugi so raje sedeli, tretji poiskali podrto drevo … 

 

Uvodna motivacija 

Pusti, da je narava tvoja učiteljica. Je narava lahko naša učiteljica? S 

tem vprašanjem so bili po prihodu na izbrani prostor učenci 

spodbujeni k razmišljanju o tem, da ni nujno, da naše izobraževanje 

oz. učenje poteka le v šoli v obliki formalnega izobraževanja, da bodo 

danes doživeli učenje v naravi. Naštevali so asociacije ob besedni 

zvezi učenje v naravi. Na kratko jim je bilo predstavljeno, kako so se 

včasih, že v prazgodovini, izobraževali prek izkustvenega učenja. 

Takrat je bilo zelo pomembno, da so odrasli mlajši generaciji 

posredovali svoje znanje in izkustva, saj so jim s tem zagotovili 

preživetje. Učenci so razumeli in se strinjali, da je bolje, da se nečesa 

naučijo sami, saj jim lahko to izboljša kakovost življenja in odstrani 

nepotreben stres.  

 

Delo po skupinah 

V nadaljevanju so se učenci razdelili v skupine. V razredu so že osvojili 

teorijo o štirikotnikih, njihove značilnosti so sedaj le obnovili. Vsak je 

povedal eno značilnost štirikotnika. Učenci so sodelovali. Vsaka 

skupina je nato dobila nalogo, izdelati park po danih željah naročnika 

(priloga 1). Že pred prihodom na prostor je vsaka skupina imela 

vrvico, dolgo natanko 1 dm, ki jim je služila za mero, da so načrt 

izdelali, kaj se da v predpisanem merilu. Učenci so se zagnano lotili 

dela, po razdelitvi vlog so pridno valili kamenje, nabirali rože, jih 

pletli, trgali šope trave, lomili veje, nosili prst, kopali luknje … Vsaka 

skupina se je znašla po svoje in si uredila svoj prostor. Ob določeni 

uri so morali končati z izdelavo vse skupine, kar je vodilo k temu, da 

so bile določene skupine bolje pripravljene, druge so se morale 

zaradi pomanjkanja časa zateči k improvizaciji, kar je bila tudi dobra 

šola za življenje. Po zaključku predstavitev so učenci vsake skupine 

uporabili 5 palic, ki so jih prinesli s seboj, za oceno. Za vsako skupino 

so morali dvigniti toliko palic, kot jih je po njihovem mnenju zaslužila 

skupina, ki je predstavljala svoj izdelek. S tem so se dotaknili 

kritičnega razmišljanja in ocenjevanja. Po razglasitvi zmagovalca je 

sledila malica.  
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Socialna igra 

Po malici se je razred razdelil v dve skupini. Dekleta so bila vključena 

v eno, fantje pa v drugo. Določili smo dve črti, narazen druga od 

druge 10 metrov. Znotraj teh 10 metrov smo določili še dve črti, med 

seboj oddaljeni 5 metrov. Za ti dve črti so se postavili učenci, dekleta 

za eno, fantje za drugo črto. Nato so jim bile brane trditve. Če je bila 

trditev pravilna, so morali steči fantje in ujeti dekleta, preden so ta 

prečkale črto 10 metrov. Če pa je bila trditev nepravilna, so morala 

steči dekleta in pred črto, ki je označevala 10 metrov, ujeti fante. 

Ujeti učenci so izpadli iz igre. Zmagala je skupina, ki je imela na koncu 

v igri več članov. Trditve so bile preproste, povezane z večkotniki in 

snovjo, ki so se je učili pri matematiki, npr. kvadrat ima vse stranice 

in notranje kote skladne, notranji koti štirikotnika merijo 360⁰, romb 

je pravilni štirikotnik, večkotnik, ki ima 10 oglišč, ima natanko 10 

stranic, diagonala deltoida je daljica, ki povezuje dve nesosednji 

oglišči, notranji kot v pravokotniku je kot, ki ima vrh v oglišču, kraka 

pa ležita na stranicah … Učenci so med igro uživali, se spodbujali, bili 

tekmovalni in zagrizeni. Pokazali so pravega timskega duha. 

 

Vizualizacija 

Po igri so polegli po travi, kakor jim je bilo ugodno. Izvedeli so, da 

bodo imeli vizualizacijo. Naprošeni so bili, da so tiho in se udobno 

namestijo ter se prepustijo napotkom, ki sledijo.  

Potek vizualizacije: sproščeni ste in umirjeni, enakomerno dihate. 

Zaprite oči. Ste na mehki blazini. Prijetno vam je v svoji koži. Dobro 

se počutite. Nič vas ne skrbi. Sonce vas prijetno boža. Čutite toploto 

žarkov. Nežen veter prijetno pihlja. Globoko zadihate. Kaj vonjate? 

Rože? Pokošeno travo? Slišite ptice? Slišite bitje svojega srca? 

Šelestenje gozda? Brenčanje čebel? Prijetno vam je. Nasmehnete se, 

pretegnete, iztegnete roke, nato še noge in počasi, počasi odprete 

oči.  

 

Učenci so se umirili in sledili napotkom. Čuječnost je nepresojajoče, 

sprejemajoče zavedanje svojega doživljanja v sedanjem trenutku. 

Tako zavedanje lahko vključuje notranje (npr. misli, čustva) kot 

zunanje dogajanje (npr. zvoki) (Černetič, 2017). Lahko jo dosežemo z 

različnimi vajami, kot so npr. čuječe dihanje, čuječeo opazovanje, 

čuječe poslušanje, čuječnostni trenutek … Z dobro vizualizacijo 

dosežemo vse te ravni čuječnosti. Učenci so se sprostili v trenutku in 

ozavestili svoje misli in čustva, ob tem pa zaznali tudi okolico okoli 

sebe. Tudi sami se lahko učenci naučijo izvajanja kratke vizualizacije 

doma, npr. pred pisanjem domače naloge, pred učenjem, zvečer, ko 

ne morejo zaspati oz. se umiriti, pred pisanjem kontrolne naloge …  

 

ZAKLJUČEK 

Na koncu so vsi učenci rešili kratek evalvacijski list o dnevu učenja v 

in z naravo (priloga 2). Pregled teh evalvacij je pokazal, da so bili 

učenci zelo zadovoljni, veseli novih metod in oblik dela. Vsi učenci 

(brez izjeme) so označili zelo veselega smeška kot odraz počutja v 

tem dnevu. Všeč jim je bilo, da so v naravi iskali predmete in uživali 
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so ob socialnih igrah. Tudi vizualizacija je bila zanje nekaj novega. 

Sporočali so, da si želijo še več takih dni pouka. Ni potrebe po tem, 

da bi bila matematika za otroka stres. Pomembno je le, kako jo 

predstavimo otroku. Če jo predstavimo skozi igro in miselne izzive, je 

lahko precej zabaven in navdušujoč predmet, v katerem bo otrok 

užival. Vsakdanje življenje ponuja neskončne priložnosti, da se 

ustavimo, zberemo in se opomnimo, da moramo biti popolnoma 

čuječi in pozorni na to, kaj se dogaja prav ta hip (Williams in Penman, 

2015). Vsakdanje življenje današnjih otrok in mladostnikov se večidel 

dneva odvija v šolskih prostorih. Torej je čas, da čuječnost potrka na 

šolska vrata. Pa tudi čas, da se pouk večkrat pomakne v manj 

formalne prostore nabiranja znanja in novih izkušenj, kje se učenci 

lažje sprostijo, se igraje marsičesa naučijo in so čuječi.  
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Priloga 1 

Navodila za izdelavo matematičnega izdelka  

Preizkusili se boste v vlogi krajinskega arhitekta. Oblikovali boste 

manjši park, ki bo ustrezal pogojem naročnika. Načrt parka boste 

izdelali z materialom iz narave (veje, zemlja, prst, rože, trava ...). 

Izdelan mora biti v tlorisu (pogled od zgoraj). Izdelovali boste po 

točno določenih navodilih. Pri načrtovanju bodite čim bolj natančni. 

Načrt na koncu opremite z ustreznim materialom iz narave, pri 

čemer ne smete prekriti robov. Vse račune, ki jih boste potrebovali 

pri oblikovanju, si skrbno zapišite. Zapisani morajo biti na list papirja 

in označeni (h kateri želji spadajo). Park lahko najprej skicirate na list. 

Želje naročnika:  

1. Velikost parka obsega površino 1 m2, v obliki kvadrata. 

2. Po diagonali parka naj poteka sprehajalna pot, široka 1 dm. 

3. V parku želim ribnik v obliki enakokrakega trapeza.  

4. Potrebujemo peskovnik v obliki deltoida s ploščino 12 dm2.  

5. Cvetlična greda v parku naj bo v obliki romba z obsegom 16 dm. V 

sredini cvetlične grede morajo biti posajene rože v največjem 

možnem krogu.  

6. Vse ostale površine parka prekriva trava.  

7. Vsak dober krajinski arhitekt želi na načrtu naročnika dodati tudi 

kakšno svojo idejo. Zamisli si eno idejo (naj bo povezana s štirikotniki) 

in jo umesti v načrt.  
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V predstavitvi načrta predstavite podatke in izračune, ki so potrebni 

za ureditev parka po zgoraj navedenih željah (pri želji 4, 5) in 

odgovorite na dodatna vprašanja naročnika.  

Vprašanja:  

1. Koliko metrov žive meje bi potrebovali za ograditev celotnega 

parka?  

2. Koliko dm2 je velika površina sprehajalne poti? Potko v parku 

bomo tlakovali s kvadratnimi betonskimi ploščami dolžine 2 cm. 

Plošče lahko po potrebi tudi režemo. Izračunaj, koliko plošč bomo 

potrebovali?  

3. Katere mere moramo poznati, da bomo lahko naredili ribnik v 

obliki trapeza, kot si ga izdela/-a na načrtu. Podaj samo toliko 

podatkov, kot jih najmanj potrebujemo. Izračunaj, koliko dm2 

zavzema ribnik.  

4. Koliko merita diagonali peskovnika v obliki deltoida?  

5. Koliko meri površina cvetlične gredice v obliki romba in koliko 

polmer kroga z rožami?  

6. Opiši svojo idejo, ki si jo dodal/-a v načrt. 

 

Priloga 2 

Evalvacijski list (pouk v naravi) 

Obkroži, kako si se danes počutil med poukom na prostem. 

 
 

Kaj ti je bilo najbolj všeč? 

 

Bi želel kaj sporočiti učiteljici? 
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Tihi kotiček – prostor v razredu, 

kjer se lahko umirim 
 

MAJA STIBRIČ, prof. razrednega pouka 
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Povzetek: Razvoj čustvovanja in socialnih spretnosti je kontinuiran in 

dolgotrajen proces, ki se začne ob rojstvu, traja celo otroštvo in se 

pravzaprav nikoli zares ne konča. Pri razvoju čustvovanja in socialnih 

spretnosti so v prvih letih ključni starši in ožja družina, kasneje tudi 

vzgojitelji, učitelji ter vrstniki. Pri nekaterih otrocih se pojavljajo 

čustvene in vedenjske težave, sploh agresivnost je ena od oblik 

vedenja, ki je za otroka in okolico lahko zelo moteča in 

obremenjujoča. Takrat je ključno, da vsi, ki delamo z določenim 

otrokom poskušamo poiskati vzroke njegovih težav, ga sprejmemo 

takšnega, kot je in mu skušamo pomagati, da razvija spretnosti, ki mu 

bodo pomagale pri bolj sprejemljivem vedenju. Poznamo več metod 

in oblik dela, ki pripomorejo k ozaveščanju lastnih čustev in razvijanju 

socialnih spretnosti, a v tem članku ne pišem o teh, ampak o tihem 

kotičku, ki je kot posebno mesto v učilnici, s posebnimi pripomočki 

in pravili, pripomogel k umirjanju agresivnega vedenja v razredu. 

  

Ključne besede: razvoj čustvovanja, razvoj socialnih spretnosti, 

čustvene in vedenjske težave, agresivnost, tihi kotiček 

 

Abstract: The development of emotions and social skills is a 

continuous and long-lasting process that begins at birth, lasts 

throughout childhood, and never really ends. In the development of 

emotions and social skills, parents and the immediate family are key 

in the first years, and later also educators, teachers and peers. Some 

children develop emotional and behavioral problems, especially 

aggression is one of the forms of behavior that can be very disturbing 

and stressful for the child and the environment. It is then crucial that 

all of us who work with a particular child try to find the causes of his 

or her problems, accept him or her as he or she is, and try to help 

him or her develop skills that will help him or her adopt more 

acceptable behaviors. We know several methods and forms of work 

that help to raise awareness of their own emotions and develop 

social skills, but in this article I am not writing about these, but about 

a quiet corner, which as a special place in the classroom, with special 

tools and rules, helped calm aggressive behavior in the classroom. 

 

Key words: development of emotions, development of social skills, 

emotional and behavioral problems, aggression, quiet corner 
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UVOD 

Naša osnovno šola je opredeljena kot vzgojno-izobraževalna 

ustanova in v ciljih zakona o osnovni šoli je zapisano, da so cilji 

osnovnošolskega izobraževanja med drugimi tudi vzpodbujanje 

skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega 

razvoja posameznika ter omogočanje osebnostnega razvoja učencev 

v skladu z njegovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja (ZOsn, 

Uradni list RS, št.70/05, 2. člen). Vsi učitelji in strokovni delavci se po 

svojih najboljših močeh trudimo, da bi poleg drugih dosegali tudi ta 

zastavljena cilja, a menim, da je v osnovni šoli premalo vsebin in časa 

namenjenega ravno čustvenemu, duhovnemu in socialnemu razvoju 

otrok. V učnem načrtu se sicer najdejo vsebine in cilji namenjeni tem 

področjem, a jih je občutno premalo. Moramo se zavedati, da imajo 

vzgojno-izobraževalne ustanove večjo vlogo pri čustvenemu in 

socialnemu razvoja posameznika, kot nekoč. Otroci preživljajo vedno 

več časa v šoli/vrtcu, starši so zaradi služb več odsotni kot v 

preteklosti in prav zato, bi se moralo posvečati več pozornosti tudi 

vzgojnim vsebinam. Dokler se kot učitelj ne srečaš z večjimi vzgojnimi 

težavami v razredu, se niti ne zavedaš kako malo vsebin in časa je 

namenjenega čustvenemu, duhovnemu in socialnemu razvoju otrok. 

A se moramo zavedati, da starši, vzgojitelji in učitelji sestavljajo 

primarni vir za duševno in socialno zdravje v otrokovem življenju od 

prvega dne do 14. leta (Juul, 2017, str. 26). 

 

 

Razvoj čustvovanja in socialnih spretnosti 

Socialne in čustvene sposobnosti se začnejo razvijati ob rojstvu in 

zgodnje izkušnje vplivajo na to, kako otroci začenjajo razumeti svoj 

svet in sebe (Hale in Darling-Churchill, 2016, str. 8–18). Zagotovo na 

otrokov način čustvovanja in razvoj socialnih veščin najprej vplivajo 

starši, z načinom, kako komunicirajo z otrokom in kako dovzetni so 

za otrokove čustvene in tudi fizične potrebe. M. Sunderland v knjigi 

Znanost o vzgoji pravi, da velik del možganov dojenčka dozori po 

rojstvu, zato je zelo dovzeten za interakcijo s starši – ta 'oblikuje' 

njegove možgane, pa naj bo ta negativna ali pozitivna (Sunderland, 

2010, str. 20). Pravi, da imajo otroci ob rojstvu dvesto bilijonov 

možganskih celic, vendar je v zgornjih delih možganov med njimi zelo 

malo povezav in prav od teh povezav je v veliki meri odvisna 

čustvena in socialna inteligenca otroka (prav tam). Povezave med 

možganskimi celicami pa nastajajo ravno z izkušnjami in aktivnostmi 

otroka. Če se otroci do prvega leta naučijo izražati svoja čustva 

(veselje, užitek, žalost, strah, tesnoba) predvsem v interakciji s 

svojimi skrbniki, se kasneje začnejo razvijati čustvene povezave tudi 

v interakciji z drugimi ljudmi (Hale in Darling-Churchill, 2016, str. 8–

18). Naučijo se izražati (verbalno in neverbalno) večjo paleto čustev, 

vključno s kljubovanjem, jezo in frustracijo, prepoznavajo 

spreminjajoča čustvena stanja pri drugih, delujejo bolj odločno v 

družbenih interakcijah (npr. pri igri) in začenjajo razumeti razliko 

med družbeno sprejemljivim in nesprejemljivim vedenjem (prav 

tam).  
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Otrok s pomočjo ponavljajočih čustvenih izkušenj vzpostavlja 

osnovne strukture svojega značaja, izoblikuje lastna pričakovanja in 

postane odzivnejši pri izbiri teženj, ki bodo oblikovala njegovo 

prihodnost in vedenje (Kopše, J., 2015, str. 14). Temelji otrokovega 

socialnega in čustvenega razvoja so torej vzpostavljeni v 

najzgodnejšem otroštvu, a za učenje socialnih veščin in za uspešno 

spopadanje z močnimi čustvi potrebuje vse svoje otroštvo. Torej na 

njegov razvoj in vzgojo vplivajo tudi vzgojno-izobraževalni zavodi – 

vrtec, šola. Če so starši prvi, ki vplivajo na otrokovo čustvovanje in 

socialni razvoj, pa vzgojitelji in učitelji zagotovo tudi pomemben del 

tega procesa. 

 

Čustvene in vedenjske težave 

Včasih pa čustvovanje in vedenje otroka zelo odstopa od običajnega, 

za njegovo starost pričakovanega odzivanja na okolico in dogodke, 

takrat začnemo razmišljati o čustvenih in vedenjskih težavah. Pri 

nastajanju čustvenih in vedenjskih težav, ki se lahko pojavljajo ločeno 

ali skupaj, gre za izrazito raznovrstnost tako pojavnih oblik kot 

dejavnikov, ki vplivajo na njihovo nastajanje ter utrjevanje. Gre za 

preplet in interakcijo bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov v 

procesu otrokovega razvoja (Kabolt, 2011, str. 153–173). Socialni 

dejavniki zajemajo tiste, ki izvirajo iz otrokovega primarnega okolja 

(družine) in tiste, ki delujejo v pedagoškem okolju – odnosi s 

pedagoškimi delavci in vrstniki (prav tam). 

Čustvene in vedenjske težave se razvijajo postopoma. O vedenjskih 

težavah govorimo takrat, kadar je vedenje otroka izrazito moteče za 

okolico ali onemogoča otroku prilagajanje in funkcioniranje v 

določenem okolju. Te lahko vključujejo introvertirana čustva ali 

vedenja (npr. skrb, tesnoba, žalost, skrajna sramežljivost ali družbeni 

umik), lahko pa vključujejo bolj ekstravertirana čustva ali vedenja 

(npr. grobost, sovražnost, neprilagodljivost in agresija) (Hale in 

Darling-Churchill, 2016, str. 8–18). Treba je poudariti, da ni vsako 

neprimerno vedenje oziroma odzivanje na okolico tudi čustvena ali 

vedenjska težava/motnja. A. Kabolt (2011) je zapisala, da je potrebno 

za oceno ali gre pri otroku za težavo oz. motnjo, potrebno upoštevati 

naslednje kriterije: 

− čustvena in vedenjska slika se pojavlja skozi daljše časovno 

obdobje, 

− vedenjski ali čustveni problem je resen, 

− ogroža posameznikov razvoj, 

− ter ga z običajnimi in razpoložljivimi spremembami 

okolja/ravnanja nismo uspeli ublažiti. 

V šolskem okolju se čustvene in vedenjske težave otrok kažejo kot 

odsotnost, raztresenost, motnje pozornosti, iskanje pozornosti, 

anksioznost, nevodljivost, neupoštevanje pravil, hiperaktivnost, 

agresivnost, nemirnost … Ti otroci težko upoštevajo pravila in še 

težje izpolnjujejo učiteljeva pričakovanja (Kabolt, 2011, str. 153–

173). Ti otroci so pogosto v konfliktu tako z vrstniki kot tudi z učitelji, 

saj imajo slabše razvite socialne spretnosti. Običajno imajo tudi 
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slabšo samopodobo. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami pa 

imajo popolnoma enake potrebe kot vsi drugi – potrebo po 

sprejetosti, priznanju, veljavi in vrednosti, pripadnosti in druge 

psihološke potrebe (Prav tam). 

 

Agresivnost – ena od oblik neprimernega vedenja 

Kot učiteljica sem mnogokrat delala z učenci, ki so imeli takšne ali 

drugačne čustvene in vedenjske težave, a največ težav sem imela v 

razredu z učencem, katerega vedenje je bilo mnogokrat zelo 

agresivno. Pogosto je tepel sošolce, metal stvari po razredu, uničeval 

stvari, kričal, tudi zbežal, kadar smo bili zunaj, ni upošteval pravil in 

dogovorov, naše delo v razredu je bilo dnevno moteno z njegovimi 

izbruhi jeze. Ogrožal je varnost sošolcev in tudi svojo. Takšni učenci 

so velik izziv za učitelja. Najprej jim poskušamo pomagati s 

pogovorom, raznimi socialnimi igrami, igro vlog, vajami sproščanja, 

prilagodimo učno okolje in podobno. Včasih pa vse to ni dovolj in 

takrat prosimo za pomoč svetovalno službo, raziskujemo nove 

metode dela, se izobražujemo in iščemo rešitve oziroma poti, kako 

pomagati določenemu otroku. V tistem obdobju sem veliko 

raziskovala o vzrokih za agresivnost in ob knjigi Japerja Juula 

Agresivnost: nov in nevaren tabu prišla do nekaj novih spoznanj. 

Pravi, da se otroci najbolje učijo preko neposredne izkušnje, z 

eksperimentiranjem in se iz svojih neuspehov naučijo prav toliko kot 

iz uspehov. Učijo se svojo impulzivno agresivnost spreminjati v 

ustvarjalno in konstruktivno vedenje. Agresivnost je veliko več kot 

jeza, razdražljivost, kričanje in tuljenje. Brez agresivnosti si ne bi 

mogli zastaviti ciljev in jim slediti (Juul, 2017, str. 28, 29, 151).  

»Agresivno vedenje, ki ga občasno izražajo otroci, praviloma izvira iz 

dvojega: iz otrokovega občutka, da ni več vreden, in iz vedenja 

njegovih vzornikov.« (prav tam, 128). S temi novimi pogledi na 

agresivnost, sem začela razmišljati, kako naj mojemu učencu 

pomagam, da bo svoja čustva bolje razumel, jih primerno obvladal in 

vzpostavil nadzor nad svojim vedenjem. Zavedala sem se, da moram 

okrepiti njegovo samospoštovanje, mu nuditi občutek varnosti, 

sprejetosti in mu pomagati pri učenju obvladovanja intenzivnih 

čustev. Sprejela sem ga takšnega, kot je, z vso njegovo paleto čustev, 

ga poslušala, skušala razumeti in ga spodbujala. Na drugi strani pa 

sem mu postavila zelo jasna pravila/meje in dosledno vztrajala pri 

njihovem upoštevanju (včasih tudi neuspešno). Veliko časa sem 

namenila individualnim in tudi skupinskim – razrednim pogovorom, 

prepoznavanju čustev s pomočjo hišice počutja, raznim socialnim 

igram in igram vlog. V proces dela z otrokom so se vključili starši, 

šolska svetovalna služba in tudi zunanji strokovnjaki. Otrok je zelo 

hitro dobil odločbo, v kateri je bil opredeljen kot otrok s čustveno-

vedenjskimi težavami. Na podlagi individualiziranega programa je 

imel ure dodatne strokovne pomoči, prilagoditve učnega okolja in 

učnega procesa, možnost umika iz razreda in začasnega 

spremljevalca. Kljub vsem prilagoditvam je bil učni proces ves čas 

moten, saj ni želel ob svojih izbruhih jeze zapustiti razreda z drugim 

učiteljem, da bi jaz lahko nadaljevala delo z ostalimi učenci. Kadar je 
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besnel v razredu, tudi pogovor ni bil mogoč. Otroci ne morejo dobro 

govoriti ali poslušati, kadar so v stresu, saj je vse, kar je v njihovi moči, 

je sproščanje čustev (Sunderland, 2010, str. 122). Ker je temu otroku 

odhod iz razreda povzročal dodaten stres, to ni bil ustrezen ukrep za 

tega otroka, še vedno pa sem morala na drugi strani poskrbeti tudi 

za ostale učence. Tu pa se je meni zastavilo novo vprašanje – kako 

otroku v razredu omogočiti, da malo umakne in umiri?  

 

Tihi kotiček 

Najprej sem si dobro ogledala učilnico in izbrala prostor, ki bi bil 

primeren za en majhen kotiček, ki bi bil namenjen umirjanju. Izbrala 

sem prostor v kotu zadaj, saj je tam najmanj motečih dejavnikov in 

omogoča otroku umik od sošolcev in učitelja. V kotiček sem postavila 

mizico in stolček ter ga s predalniki malo zagradila, samo toliko, da 

ima uporabnik občutek zasebnosti, jaz pa sem vseeno imela nadzor 

nad dogajanjem. Poimenovala sem ga Tihi kotiček. Naslednje 

vprašanje je bilo – kaj ponuditi otroku v tem tihem kotičku? Za 

začetek sem izdelala tabelo počutja, na kateri otrok označi svoje 

počutje v trenutku, ko sede v kotiček. Označevanje svojega počutja 

je lahko med časom v kotičku tudi spreminjal. S tem sem učencu 

pomagala pri prepoznavanju in zavedanju svojih čustev.  

 

 
Slika 1: Pripomoček za prepoznavanje počutja 

Vir: Lasten 

 

Zagotovo je v takšnem kotičku dobro imeti tudi nekaj pripomočkov, 

ki bi otroku lahko pomagali pri umirjanju, zato sem v kotiček dala 

plastificiran pripomoček, ki otroku lahko pomaga pri umirjanju 

dihanja. Otrok počasi potuje s prstom po znaku neskončno in je pri 

tem pozoren na svoje dihanje.  
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Slika 2: Pripomoček za umirjanje dihanja 

Vir: Lasten 

 

V kotiček sem dodala mehko žogico, ki jo lahko otrok stiska in na 

takšen način sprošča svojo jezo. Dodala sem spiralo, s katero se otrok 

poigra in s tem preusmeri svojo pozornost in zmanjša stres, ki ga 

doživlja. V kotiček sem nastavila pobarvanke mandal, prazne liste in 

barvice, saj tudi barvanje in risanje umirjata. Ker vem, da nekateri 

otroci svojo napetost najlažje sprostijo z gibanjem, sem dodala tudi 

škatlico, v katerih so bili kartončki z gibalnimi nalogami. Ker je bilo v 

našem razredu zelo glasno, sem dodala tudi protihrupne slušalke, ki 

so vsaj malo umilile tudi zvočne dražljaje. 

 
Slika 3: Pripomočki za umirjanje 

Vir: Lasten 

 

Ko so bile vse stvari na kupu, sem izdelala še vizualna navodila, ki 

otroku povedo, kaj lahko dela v tihem kotičku. 

 

 
Slika 4: Navodila za uporabo tihega kotička 

Vir: Lasten 
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Uporaba tihega kotička 

Ker nisem želela, da bi se učenec s težavami počutil izpostavljenega, 

sem tihi kotiček predstavila vsem učencem. Skupaj smo si prebrali 

navodila, si ogledali pripomočke in se pogovorili o njihovi uporabi. 

Dogovorili smo se za tri preprosta pravila, ki veljajo v tem kotičku – v 

njem je le en učenec, v njem lahko izvaja le dejavnosti, ki so mu na 

voljo v tem kotičku in prostor po uporabi uredi, pospravi. Seveda so 

ga vsi učenci sprejeli z navdušenjem in je na začetku bila kar vrsta za 

njegovo uporabo. Največje zanimanje so požele seveda protihrupne 

slušalke in kartice z gibalnimi nalogami. S časom se je to navdušenje 

pomirilo in je začel kotiček služiti svojemu namenu. Z učencem, 

zaradi katerega je ta kotiček sploh nastal, sva nekaj individualnih ur 

preživela v kotičku, kjer sem ga usmerjala pri uporabi pripomočkov, 

mu razlagala njihov namen in ga spodbujala, da kotiček uporabi 

vsakič, ko čuti, da ga preplavljajo močna negativna čustva.  

 

 
Slika 5: Tihi kotiček, Vir: Lasten 

Učinek kotička 

Kotiček je imel izredno pomirjevalni učinek na učenca, omogočil mu 

je umik, brez da bi bil izpostavljen. S časom je začel zaznavati 

trenutke, ko ga preplavljajo izrazito močna negativna čustva in se je 

sam umaknil v kotiček in iz njega prišel, ko se je počutil bolje. Seveda 

sva se velikokrat tudi pogovarjala o tem, kaj ga je tako močno 

razburilo, da je potreboval umik. Se je pa občasno zgodilo, da ni želel 

govoriti o tem in sem to tudi spoštovala in nisem vrtala vanj. Učenca 

sem učila tri leta in vsa tri leta je bil tihi kotiček del naše učilnice, 

našega razreda. Učenec se je v teh letih izredno dobro naučil 

kontrolirati svoje izbruhe, ki jih v takšnem obsegu, kot so bili prej ni 

več. Seveda ta kotiček ni rešil vseh njegovih težav, a mu je zagotovo 

pomagal pri soočanju s svojimi čustvi in je pripomogel k izboljšanju 

njegovega vedenja. Zanimivo je bilo, da so se v tihi kotiček včasih 

umaknili tudi učenci, ki so po svoji naravi bolj mirni, introvertirani in 

si s tem zagotovili trenutek miru, odmika od vrstnikov. Tako je tihi 

kotiček služil vsem, ki so si v svojem vsakdanu v razredu zaželeli 

krajšega odmika od dogajanja. Tudi novi generaciji otrok sem 

predstavila tihi kotiček, a ga ti ne uporabljajo tako pogosto, kot ga je 

prejšnja generacija. Vzrok za to je verjetno v tem, da ne čutijo tako 

velike potrebe po umiku in umirjanju, saj v razredu ni večjih 

vedenjskih težav in naš učno vzgojni proces poteka bolj umirjeno. 
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ZAKLJUČEK 

Ko učitelj stopi v razred, stopi v skupino, v kateri so otroci z različnimi 

izkušnjami, različnim predznanjem, otroci iz različnih družinskih 

okolij, z različnimi temperamenti, načini čustvovanja in različnimi 

odzivi na dogajanje. Učitelj naj bi z enako mero empatije sprejel vse 

otroke in skupaj z njimi ustvaril prijetno razredno klimo. Tudi otroci, 

ki imajo težave na področju čustvovanja in vedenja, so del razreda, 

skupine in soustvarjajo klimo v razredu. In prav ti nujno potrebujejo 

učiteljevo sprejemanje, podporo in pomoč, da so lahko del skupine, 

da so sprejeti tudi med vrstniki. Učiteljev uravnotežen, naraven in 

zdrav čustveni odnos je verjetno največji dar, ki ga lahko damo 

otrokom na poti skozi čustvene brzice in viharje, ki jih prinaša 

življenje (Kopše, 2015, str. 48). Včasih lahko že majhna dejanja, 

majhne prilagoditve v razredu, kot je tihi kotiček, pozornost in 

razumevanje prinesejo velike spremembe v življenje nekega otroka, 

kar pa ne vpliva samo nanj, ampak na celoten razred, njegovo 

družino in tudi na učitelja. 
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Povzetek: V članku sem se osredotočila na bibarije, ki sem jih izvedla 

v jaslični skupini. Po večletnem delu v starostni skupini otrok od 

enajst do štiriindvajset mesecev sem ugotovila, da bibarije 

zadovoljijo vse čustvene potrebe otroka. Otrok ob njih doživlja jezo, 

veselje, pridobi občutek varnosti in hkrati z njimi premaguje 

strahove. Ključnega pomena je, da so bibarije enkratno in 

neponovljivo doživetje. Kot vzgojiteljica sem posrednica bibarij 

otrokom, ob tem pa je zelo pomembno, da otroka primerno 

motiviram, da se vživim v njegovo raven doživljanja. Hkrati pa moram 

otroku dajati občutek varnosti, sprejetosti, zaupanja in ugodja. Otrok 

je poslušalec, ki mu bibarije prinesejo veselje, igrivost, sproščenost. 

Bibarije so primerna, prijetna komunikacija med vzgojiteljem in 

otrokom.  

 

Ključne besede: bibarije, jaslična skupina, otrok, vzgojiteljica 

 

Abstract: In this article, I focused on bibarije, which I performed in 

the kindergarten’s nursery group. After years of working with groups 

of children, aged between eleven and twentyfour months, I have 

found that bibarije meet all emotional needs of a child. While 

playing, the child experiences anger, joy, gains a sense of security 

and can overcome fears. It is necessary to emphasize that bibarije 

are a unique and unrepeatable experience. As a kindergarten 

teacher, I have to mediate bibarije to the children, so it is very 

important that I appropriately motivate each child and try to 

understand the child’s level of experience. At the same time 

however, I must provide the child with a sense of security, 

acceptance, trust and comfort. The child is a listener, and bibarije 

bring joy, playfulness and relaxation to it. Bibarije are an appropriate, 

pleasant communication between the teacher and child. 

 

Key words: bibarije, nursery group, child, kindergarten teacher 
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UVOD 

Vzgojitelji smo tisti, ki smo dolžni izbirati takšno literaturo, ki je 

primerna otrokovi stopnji bralnega razumevanja. V vrtcu, predvsem 

v jasličnih skupinah, so bibarije nepogrešljivi del vsakdana pri delu z 

najmlajšimi otroki. Bibarije v otrokovo življenje prinašajo veselje, 

igrivost, ugodje, sproščenost, lepa doživetja. Ob poslušanju in 

izvajanju bibarij si otrok gradi in razvija jezikovno, gibalno področje, 

gradi si svoj domišljijski svet. Malčki doživljajo igranje bibarij kot 

prijetno, dobro izkušnjo, saj se ob njih sprostijo. Ob njih se počutijo 

ugodno, veliko se smejejo in izrazijo željo po večkratnem, ponovnem 

izvajanju. Otroci potrebujejo stalnost, zato je še toliko bolj potrebno 

ponavljati iste igre, bibarije, pesmi. Bibarije v jasličnih skupinah v 

vrtcu so zelo primerna oblika komunikacije med vzgojiteljem in 

otrokom. V skupini najmlajših otrok jih lahko izvajamo individualno 

ali skupinsko, največkrat individualno. Otrok je poslušalec, ki mora 

besedilo bibarije doživeti, ob tem se mora dobro počutiti, da lahko 

zazna ritem, rimo, melodijo besedila. Le tako bo lahko posredovano 

sprejel, razumel in dojel. Med izgovarjanjem bibarije otroku dajemo 

občutek topline, varnosti, sprejetosti. Otrok nas opazuje, posluša naš 

glas, spremlja mimiko obraza in telesa, opazuje otroke okrog sebe in 

naposled se tudi sam vključi v igranje bibarij. Pri izvajanju bibarij ima 

veliko vlogo barva glasu, intonacija, naša mimika obraza, saj z njimi 

bibarije postanejo veliko bolj zanimive. Bibarije se lahko igramo že z 

zelo majhnim otrokom, ob različnih priložnostih. V jasličnih skupinah 

jih uporabimo pri  prehajanju iz ene dejavnosti v drugo, med 

previjanjem otroka, med oblačenjem, med čakanjem na kosilo, med 

dnevno rutino ali pa kar tako, ker so otroci podali interes za bibarije. 

Pri izvajanju bibarije ob različnih priložnostih sem pri otrocih 

poskušala spodbujati doživljanje veselja, zabave. Želela sem si, da 

otroci sodelujejo pri izvajanju bibarij z verbalno ali z neverbalno 

komunikacijo ter dotikom, ki je rdeča nit za vzpostavljanje 

medsebojnih vezi in zaupanja. In bibarije so enkratna priložnost za 

povezovanje otroka z odraslo osebo, saj z njimi zadovoljuje svoje  

čustvene  potrebe v prvih letih svojega življenja. 

 

Opredelitev bibarij  

 V Slovarju slovenskega knjižnega jezika sem zaman iskala širšo 

razlago termina BIBA. Razložena je kot »majhna žival, ki leze, 

navadno žuželka: biba leze, biba gre ...« (Fran.si)  

 

Bibarije poznamo predvsem po zaslugi Mire Voglar, ki je avtorica 

številnih knjig, med drugim tudi knjig, v katerih je osrednji lik bibarij 

»biba«. Voglarjeva (1981, str. 1) bibo predstavi z besedami: 

»Kdo so bibe? 

− Bibe so nekaj, česar ni, pa vendar je. 

− Bibe so vesele igre. 

− Bibe so bitjeca, ki spravljajo otroke v dobro voljo. 

− Bibe so mamini prsti. 

− Bibe … to je nekaj, kar si vsak od nas želi, da bi imel in kar tudi 

lahko ima, če le hoče.« 
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Avtorja Kroflič in Gobec (1995) termin bibarije opredelita kot: 

»Bibarije so gibalne igre ob pesmih nagajivkah, ob izštevankah in 

ritmičnih besedilih. Te gibalne igre so oblika komuniciranja med 

otrokom in odraslim od prvih mesecev otrokove starosti dalje. 

Temeljijo na ritmičnih, glasovnih in besednih igrah, včasih 

dopolnjenih z melodijo, ki se povezujejo z igro dotikanja ter gibanja 

odraslega in otroka. Do drugega leta je v igri aktivnejši odrasel, nato 

pa lahko pobudo prevzame otrok, tako v odnosu odrasel - otrok kot 

v odnosu otrok - otrok.«(Kroflič, in Gobec, 1995, str. 92).   

 

V knjigi Borote (2013) je biba opisana kot naša dlan ali prst na roki 

(kazalec in sredinec), ki boža svoje ali otrokovo telo. Okrog prstov si 

lahko pritrdimo kakšne zveneče predmete in biba tako ob 

premikanju tudi zveni. Zgoraj omenjena avtorica uvršča bibarije med 

poezije, sestavine besedila pa so naslednje: zvok, ritem – rima, 

ponavljanje (Borota, 2013, str. 226).  Otrok v rimah besedila uživa, se 

zabava, ob tem pa doživlja tudi ritem in zvočnost. Skozi gib, ki ga biba 

izvaja, ustvarjalno izrazimo vsebino bibarije. Gib je neke vrste 

razlagalec dogajanja in spodbujevalec doživljanja (Borota, 2013). 

Gibi morajo biti preprosti, da jih otrok lahko posnema, igra besed pa 

preprosta, da otroka spodbuja h govornemu izražanju. Elementi, ki 

jih bibarije vsebujejo, so: igra, gibanje, neverbalna komunikacija in 

čustva. Vrbovškova (2011) opredeljuje bibarije kot igro med otrokom 

in odraslim, medtem ko Kardigal in Jamnik (1995) opisujeta, da so 

bibarije vsebinsko preproste, kratke in vsebujejo značilnosti poezije. 

Navajata, da je zvok enako pomemben ali celo pomembnejši kot 

besedilo samo. Besede v bibarijah so zanju glasovni material, s 

katerim ustvarjamo ritem, rime. 

Vrste bibarij        

Obstajajo različne razvrstitve bibarij in avtorji jih različno razvrščajo 

glede na vsebino, način izvedbe, namen, cilj. Pritegnila me je 

razvrstitev Grušovnikove (2012), ki je naslednja: 

• Bibarije za spoznavanje delov telesa 

- Nagajiva biba (M. Voglar) 

- Piki, piki, pikica (ljudska) 

Otrok se s temi bibarijami sprošča, se seznanja z deli telesa. Nudijo 

mu ugodno počutje, hkrati pa ga spodbujajo k ponavljanju besed, h 

govornemu razvoju. Te vrste bibarij lahko uporabljamo ob različnih 

priložnostih pri delu z otroki.  

• Bibarije kot spodbuda za gibanje 

- Medved stopa (M. Voglar) 

- Ringa ringa raja (ljudska) 

Ob teh bibarijah otroci spoznajo različne vrste in tempo gibanja. 

Otroci odraslega sprva opazujejo, nato ga posnemajo in ko že 

usvojijo besedilo, bibarijo začnejo improvizirati. Tekom izvajanja teh 

bibarij otroci razvijajo veselje, zbudijo zanimanje in domišljijo. 

• Bibarije za razvoj domišljije 

- Kako biba pije? (M. Voglar) 

- Muha primaruha (M. Voglar) 
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Otroci se ob njih gibljejo po lastnih željah. Odrasel predaja besedilo, 

otrok pa si razvija lastno domišljijo in predstave. Izvajamo jih 

priložnostno, lahko tudi skupinsko. 

• Bibarije z otrokovo dlanjo/roko 

- Biba torto meša (M. Voglar) 

- Križ kraž, kralj Matjaž (ljudska) 

Besedila teh bibarij so zelo ritmična, otrok se seznanja z ritmom. Te 

vrste bibarij otroka spodbujajo h govoru, z njimi razvija 

koncentracijo. Otroci preko dotika dlani spoznajo različne vrste 

dotika (nežno, grobo). Bibarije izvajamo individualno, ob različnih 

priložnostih. 

• Bibarije za različne priložnosti 

- Jezdec (M. Voglar) 

- Na koleno (O. Župančič) 

Te vrste bibarij lahko uporabljamo kadarkoli, igramo se jih 

individualno. Izvajamo jih lahko kot igro na kolenih, vendar nam 

mora pred izvajanjem takšnih bibarij otrok zaupati, v naši bližini se 

mora počutiti varnega. 

• Igre s prsti  

- Dežek pada (M. Voglar) 

- Ta pravi: »Pijmo!« (I. Cvetko) 

Te igre s prsti imajo mlajši otroci zelo radi, saj jih motivirajo, umirijo. 

Z njimi pritegnemo otrokovo zanimanje. Otroci si jih želijo kar naprej 

ponavljati. 

 

Pomen in vloga bibarij ter njihovo izvajanje 

Kroflič in Gobec (1995) v svoji knjigi navajata: »Gibalne igre – bibarije 

so zaradi vsestranskosti nepogrešljivi del vsebine vzgojnega dela z 

otroki. Prispevajo k ugodnemu počutju otroka, kajti med otrokom in 

odraslim nastaja topel in oseben odnos. Vsebujejo gibalne motive 

posameznih delov telesa ali celega telesa, gibe in celo vrsto gibalnih 

kvalitet – ritem, dinamiko, izraz.« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 93). Za 

otroka so bibarije celostno doživetje, saj z njimi posnema, ponazarja 

gibanje in vedenje odraslega, razvija si svoj govorni aparat. Kako se 

lahko igramo bibarije z otroki, spregovori tudi Borota: »Bibarije ali 

prstne igre izvajamo ob različnih priložnostih. Izvedemo jih lahko kot 

samostojno ali uvodno dejavnost ali pa kar tako ob različnih 

priložnostih. Pogosto jih izvedemo, ko si otrok želi naše bližine ali 

dotika. Z bibarijo otroka pozdravimo, nagovorimo, potolažimo ali pa 

mu samo namenimo trenutek pozornosti. S to preprosto igro 

komunikacije mu damo občutek, da ni sam. Z bibarijo ga spodbudimo 

k aktivnemu vključevanju v dejavnost, širimo mu vedenje o lastnem 

telesu in stvareh okrog njega. Kar pa je najpomembnejše, z bibarijo 

si pridobimo otrokovo zaupanje in prijateljstvo.« (Borota, 2013, str. 

240). Kadar bibarijo z otrokom izvajamo prvič, ga z njo seznanjamo, 

odrasli ne smemo biti vsiljivi. Sprva jo lahko izvedemo na nas samih, 

na svojem telesu, izvedemo jo po tleh. Šele, ko ima otrok zaupanje 

do nas, jo izvedemo na otroku. Borota (2013) je mnenja, da ob prvem 

izvajanju bibarije ne uporabimo nobenih dodatkov, ključna je samo 
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roka. Bibarije izvajamo med oblačenjem, previjanjem, med čakanjem 

na kosilo, med spontano igro.  

 

Vloga odraslega in otroka v igri bibarij 

Kadar se igramo bibarije z mlajšimi otroki, jih izvajamo individualno. 

Borota (2013) meni, da smo v igri z mlajšim otrokom odrasli 

aktivnejši od otroka. Besedilo bibarije odrasli hkrati izrekamo in 

sočasno izvajamo gibalni motiv. Po večkratnih ponovitvah iste 

bibarije bomo opazili, da otrok z gibom sodeluje pri izvedbi. Mlajši 

otrok ne zmore voditi igre bibarij samoiniciativno. Pri odraslem 

nenehno opazuje mimiko obraza, telesa, opazuje gibanje, posluša 

njegov glas. Mlajši otrok je aktiven v smislu posnemanja, medtem ko 

je potrebno starejšemu otroku omogočiti, da bo prevzel pobude za 

igranje bibarij. 

 

Izvajanje bibarij v jaslični skupini otrok, starih od enajst do 

štiriindvajset mesecev 

Skozi celotno šolsko leto se v jaslični skupini igramo bibarije. Tiste, ki 

sem jih načrtovala, so primerne glede na starost in zmožnost otrok v 

tej skupini. V nadaljevanju vam bom predstavila pet bibarij, ki se jih 

igramo v skupini.  

1. Medved stopa (Mira Voglar) 

Vsebinski motiv Gibalni motiv 

Medved stopa 

copa cop, copa cop … 

O medvedu govorimo zelo 

počasi. Otrok (medved) leži 

na hrbtu s skrčenimi nogami 

s podplati na tleh. Primemo 

ga za gležnje in njegovi nogi 

izmenično dvigamo in z 

medvedjo težo postavljamo 

na tla. 

Zajček skače  

hop hop hop, hop hop hop 

… 

Malo hitreje govorimo o 

zajcu. Primemo otrokovi 

(zajčkovi) roki in ploskamo 

drugo ob drugo, ves čas v 

ponavljajočem se ritmu hop-

hop-hop. 

Mala miška pa hiti 

tike, tike, tike, ti … 

Najhitreje govorimo o miški, 

ki se ji mudi v luknjico. Svoj 

kazalec in sredinec 

spremenimo v miško, ki hiti 

po otrokovi roki navzgor. Pri 

zadnjem zlogu besedila miška 

smukne v luknjico pod 

otrokovo brado ali pod 

njegovo pazduho. 

(Voglar, 1998, str. 12–13) 

 

Cilji:  

− spodbujati doživljanje veselja, ugodja in zabave, 
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− spodbujanje in zaznavanje različnih hitrosti gibanja, 

− otrok opazuje in posnema gibe vzgojiteljice. 

Za motivacijo sem otrokom v jutranji krog prinesla fotografije 

medveda, zajca in miške. Fotografije smo si pogledali, nekateri otroci 

so jih tudi poimenovali. Pogovarjali smo se o tem, kako hodijo te 

živali. Demonstrirala sem jim hojo medveda, zajca in miške. Medved 

ima velike, visoke, počasne, okorne korake, zajček, ki ima velika 

ušesa, kar sem uprizorila z rokami na glavi, skače sem in tja, sonožno 

po igralnici. Malo miško sem jim gibalno predstavila tako, da sem po 

igralnici z drobnimi koraki tekala sem in tja ter požgečkala kakšnega 

otroka. Skozi celoten gibalni motiv -demonstracijo sem izrekala 

vsebinski motiv bibarije. Otroci, ki so me opazovali, so si želeli 

gibanja, želeli so sodelovati. Prav zato sem se odločila, da smo 

bibarijo izvajali skupinsko, z vsemi otroki naenkrat. Izvedli smo jo 

drugače, kot je zapisala Voglarjeva, saj pri takšnem načinu izvedbe ni 

bilo nepotrebnega čakanja. Sama sem izrekala bibarijo, otroci pa so 

me posnemali v gibalnem motivu. Prvo kitico sem govorila počasi, 

počasi smo se premikali po igralnici z dolgimi, okornimi, počasnimi 

koraki. Pri izreku »copa cop, copa cop« smo močno udarili z nogami 

ob tla. Pri drugi kitici sem govorila hitreje, nakazala sem zajčja ušesa. 

Ob izreku »hop, hop hop, hop hop hop« smo sonožno poskakovali po 

igralnici. Tretjo kitico sem govorila tiho, kot so tudi tihe miške. Z 

drobnimi koraki smo tekali po igralnici in hiteli sem ter tja. Ko sem 

izrekla besede: »tike, tike, tike, ti …«, smo prenehali tekati in smo 

drug drugega požgečkali po trebuhu, pod vratom ... Otroci so si želeli 

večkratnih ponovitev, igra je bila polna smeha, sploh pri žgečkanju. 

Po nekajkratnih ponovitvah bibarije so starejši otroci že dopolnjevali 

izrek in bili samostojni pri gibalnem motivu, mlajši otroci pa so še 

potrebovali spodbudo. Bibarijo smo izvajali priložnostno, ob 

jutranjem razgibavanju v igralnici, med igro zunaj na igrišču. Cilje, ki 

sem si jih zadala pri izvajanju te bibarije, smo v celoti realizirali. Če bi 

želela z otrokom odigrati bibarijo individualno, bi sledila navodilom, 

ki jih je zapisala Voglarjeva v svoji knjigi (1998, str. 13). 

 

 
Slika 1: Medved stopa 

Vir: Lasten 
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2. Nagajiva biba (Mira Voglar) 

Vsebinski motiv Gibalni motiv 

Biba buba baja,  

po hrbtu se sprehaja 

in nagaja. 

Prvo kitico govorimo z 

nagajivo radoživostjo. Biba 

(naš kazalec in sredinec) 

nagaja malčku po 

imenovanem delu telesa (po 

hrbtu, po nogi, po roki, po 

nosu …). 

Pa se Mojca razjezi: 

»Ti, ti, ti!« 

Drugo kitico govorimo bolj 

počasi, saj gre za zaplet. 

Namesto Mojca imenujemo 

otroka, kajti v njegovem 

imenu karamo bibo, ki je 

preveč nagajala. 

Biba pač ni kriva, 

če je nagajiva. 

Tretja kitica prinaša 

pomiritev. To, da je spet vse 

dobro, izražamo s toplino v 

glasu in s tem, da bibo 

vzamemo v naročje in jo 

varno zibamo. Ker si bo tudi 

otrok želel varnosti, 

vzamemo v naročje tudi 

njega. 

(Voglar, 1998, str. 6–7) 

Cilji:  

− otrok se seznani z deli telesa, 

− otrok doživlja ugodje, veselje ob izvajanju bibarije. 

Z otroki sem sedela na tleh v naši igralnici in skupaj smo se igrali s 

plišastimi medvedki. Naenkrat pri vratih nekdo potrka. Otroke je 

zanimalo, kdo neki trka, zato smo skupaj odšli do vrat in jih odprli. 

Pred vrati je bila velika škatla, ki smo jo skupaj potisnili v igralnico. 

Otroci so z radovednostjo hiteli odpirat škatlo. V njej so našli 

rokavico, ampak ne kar navadno rokavico, na rokavici je bila neka 

velika reč. Otroci so rokavico pravilno poimenovali, vedeli so tudi, 

kam jo oblečemo (na roke). Rokavico so poskušali obleči na svoje 

roke, gledali so reč na rokavici, ki ima oči, nos, tipalke, veliko mehko 

telo. Ko sem otroke vprašala, kdo je to, so me gledali, niso znali 

odgovoriti, kar me ni presenetilo glede na njihovo starost. Oblekla 

sem si rokavico na roko, roko dvignila visoko v zrak in otrokom 

predstavila »nagajivo bibo«. Povedala sem jim, da je ta biba zelo 

nagajiva, da žgečka otroke po glavi, po nogah, po trebuščku, po hrbtu 

… Bibarijo sem izvedla individualno, in sicer tako, da sem otroke 

vprašala, ali kdo želi preizkusiti, kako biba žgečka. Takoj se je javila 

najstarejša deklica iz skupine in sedla na moje noge. Z rokavico bibo 

sem se sprehajala po njenem trebuhu in hkrati izrekala prvo kitico 

bibarije. Izgovarjala sem jo nagajivo, radoživo, deklica se je zraven 

smejala na ves glas. Nato sem izgovarjala vsebinski motiv druge kitice 

in pri imenu otroka izrekla dekličino ime. Pri izreku motiva: »Ti, ti, 

ti!« sem povzdignila glas in z drugo roko zažugala bibi. Tretjo kitico 
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sem izgovorila umirjeno, skomignila sem z rameni in rokami in 

pobožala bibo na rokavici. Ko sem otroke vprašala, ali bi se oni tudi 

igrali z nagajivo bibo, je bila gneča na mojih nogah velika. Otroci so 

drug za drugim prihajali k meni in sedli na moje noge. Pri vsakem 

otroku sem zamenjala del telesa, po katerem se je biba sprehajala. 

Otroci so po nekajkratnih ponovitvah že iztegnili kazalec in nagajivi 

bibi zažugali: »Ti, ti, ti!« K žuganju in izgovarjavi izreka »Ti, ti, ti!« sem 

jih tudi spodbujala. V tej bibariji so radi sodelovali, nekateri otroci pa 

so vzeli medvedke ter se s svojimi prsti sprehajali po medvedkovem 

imenovanem delu telesa (po trebuhu, po glavi, po roki, po nogi). 

Bibarijo sem velikokrat izvajala načrtovano, po vadbeni uri v 

telovadnici, uporabila sem jo za umirjanje. 

 

 
Slika 2: Nagajiva biba 

Vir: Lasten 

3. Pika, pika pikica (ljudska) 

Vsebinski motiv Gibalni motiv 

Piki, piki, pikica, S kazalcem na roki se 

dotaknemo otrokovih oči, 

njegovega nosu, ust. 

to je lepa slikica. Z roko zaokrožimo okrog 

obraza. 

Majhna ušesa, Otroka primemo za ušesa, 

dolg vrat, ga požgečkamo po vratu 

po glavi pa čisto kosmat. in razmršimo njegove lase. 

 

Otroci so spontano stali pred ogledalom in se v njem opazovali. 

Izvajali so različne grimase, si v ogledalu dajali poljubčke, ko se je 

meni utrnila ideja, da bi jim lahko pokazala to bibarijo. Brez vnaprej 

predvidenega cilja sem otrokom bibarijo zaigrala pred ogledalom. 

Bibarijo sem izvajala individualno. Otroka sem obrnila k ogledalu, da 

se je v njem videl, sama sem sedela na tleh za otrokom in nato začela 

z izrekom bibarije. V prvi kitici sem se s svojim kazalcem na roki 

sprehajala po otrokovih očeh, nosu, ustih, nato sem s celo dlanjo 

nežno zaokrožila otrokov obraz. Pri izreku »majhna ušesa« sem z 

obema rokama prijela za otrokova ušesa in ju narahlo potegnila, 

sledil je izrek »dolg vrat«, pri katerem sem otroka požgečkala po 

vratu, kar je sprožilo veliko smeha. V zaključku zadnje kitice pa sem 

otrokom razmršila lase. Otrokom je bibarija kmalu prirasla k srcu, ob 

njej so se smejali, uživali v mršenju las. Zelo radi so prišli mršit lase 
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tudi meni, kadar sem sedela na tleh. Starejši otroci so v skupini 

bibarijo izvajali tudi drug na drugem, uživali so v telesnem stiku, 

vseeno pa je bila potrebna previdnost, da otroci ne bi postali 

pregrobi drug do drugega. Otroci so bili ob izvedbi bibarije sproščeni, 

kasneje smo jo izvajali ob različnih priložnostih. Včasih smo jo izvajali, 

ko smo sedeli pri mizi in čakali na kosilo, ali pa sem jo izvedla med 

samim previjanjem. Ko sem otroke izzvala, naj na sebi pokažejo 

gibalni motiv, jaz pa sem govorila vsebinskega, se je izkazalo, da je 

bila to zanje težka naloga, četudi so stali pred ogledalom. Radi pa so 

jo izvajali tako, da so sedeli v mojem naročju in gibalni motiv izvajali 

na mojem telesu ali na drugem otroku, ki se nama je približal v tistem 

trenutku. Nekateri otroci so pri izvedbi sodelovali tako verbalno kot 

gibalno, nekateri pa samo gibalno. Oboji pa so z navdušenjem 

sodelovali in nekateri z besedo: »Še!« pokazali, da si želijo ponovitev. 

Z izvedbo te bibarije smo poimenovali, spoznali in utrjevali že znane 

ali nove dele telesa. 

 

4. Križ kraž, kralj Matjaž (ljudska) 

Vsebinski motiv Gibalni motiv 

Križ kraž, kralj Matjaž, Odrasla oseba s kazalcem 

svoje roke riše v obliki križa po 

otrokovi dlani. 

luknjo vrta,  S kazalcem vrtamo v otrokovo 

dlan. 

poč, poč, poč. Z dlanjo nežno trikrat udarimo 

po otrokovi dlani. 

 

Cilji: 

− otrok naveže stik z vzgojiteljico in vrstniki, 

− otrok doživlja zadovoljstvo ob neposrednem telesnem stiku, 

− otrok opazuje in posnema gibanje odraslega, 

− otrok posluša besedilo bibarije. 

Bibarijo Križ kraž, kralj Matjaž smo se v skupini igrali priložnostno. 

Včasih smo se jo igrali pri jutranjem sprejemu otrok, ob čakanju na 

kosilo, med previjanjem, med igro na igrišču. Prvič sem bibarijo 

izvedla na otrokovi dlani, individualno. Sedla sem na blazino, ostali 

otroci so sedeli okrog mene in se igrali v kotičku »kuhinja«. Deklica, 

ki si je zaželela varnega objema, je sedla v moje naročje. Ko se je 

nehala stiskati v mojem objemu, sem z eno roko prijela njeno dlan, z 

drugo roko pa sem ji s kazalcem risala po njeni dlani. Zraven sem 

govorila vsebinski motiv bibarije. Nekajkrat sva igro ponovili, ostali 

otroci, ki so naju opazovali, pa so hitro vstali in razprli svoje dlani, kar 

je pomenilo, da želijo, da tudi z njimi počnem to, kar sem počela z 

deklico. Besedilo sem na začetku govorila samo jaz, ob nekajkratnih 

ponovitvah pa so otroci že prigovarjali besedilo »poč, poč, poč«. 

Otroci so v zelo kratkem času osvojili besedilo bibarije in gibalni 

motiv, vendar ne vsi povsem. Izvedba te prstne igre je bila všeč vsem 

otrokom, saj so se vedno znova vračali nazaj in ponujali svojo dlan za 

izvedbo igre. Otroci so sprva ponujali svojo dlan za izvedbo bibarije, 
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kasneje pa smo vloge zamenjali. Sama sem nastavila svojo dlan, 

izgovarjala besedilo, otroci pa so izvajali gibalni del in zraven 

prigovarjali. Najbolj všeč jim je bil del »poč, poč, poč«, kar so pokazali 

z glasnim, sproščenim smehom in udarjanjem po roki. Ko sem 

opazovala fantka in deklico pri izgovarjavi besedila, sta obrnila dlan 

in po njej udarjala ali vrtala luknjo. Otroci so bibarijo izvajali tudi drug 

na drugem, skupinsko. Bibarijo velikokrat ponavljamo spontano, 

nenačrtovano na blazini, ob tem pa je opaziti napredek pri 

izgovorjavi besedila. Cilji, ki sem jih zastavila, so bili realizirani, otroci 

so bili zadovoljni, sproščeni, nasmejani. Nekateri otroci so se takoj 

vključili v igro, drugi so sprva bili zadržani in so se ob individualnem 

pristopu med previjanjem prepustili igranju bibarije. 

 

 
Slika 3: Križ kraž, kralj Matjaž 

Vir: Lasten 

 

5. Jezdec (Mira Voglar)  

Vsebinski motiv Gibalni motiv 

Klopa, klopa, klopa, klop, Otrok nam zleze na kolena, 

obrnjen je proti nam in nas 

prime za roke. (Jezdec drži 

konja za vajeti.) 

konja ženeta v galop. Ježa se začne skupaj z 

besedilom »Klopa, klop …« 

(Od tal dvigujemo le pete!) 

Potlej hop! Čez vodo skok! Ježa na kolenih se nadaljuje. 

Jezdec pa v vodo, čmok! Pri besedilu »Jezdec pa v 

vodo, čmok!« kolena 

nekoliko razširimo, tako da 

otrok med njima zdrsne 

proti tlom. 

(Voglar, 1998, str. 30–31) 

 

Cilji: 

− otrok doživlja ritem besed, 

− otrok doživlja zadovoljstvo ob neposrednem telesnem stiku, 

− razvijanje občutka varnosti, 

− razvijanje občutka tempa skozi različne načine gibanja. 

V jutranji krog sem prinesla večjo igračo, konja, na katerega so otroci 

lahko sedli. Pogovarjali smo se o tem, kako se konj oglaša, skupaj smo 
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pogledali in poimenovali dele telesa: glavo, oči, ušesa, rep, noge. 

Otrokom sem razložila, če sedem na konja, ga lahko jaham in sem 

jezdec. Izzvala sem najstarejšo deklico, da mi pride pokazat, kako 

jaha konjička. Sprva je deklica sedla na konja, nato pa sem jo jaz 

povabila sedet na moje noge. Deklica je sedela na mojih kolenih. 

Sama sem sedela na stolu, deklica je bila obrnjena proti meni. Ko sem 

izrekala besede: »Klopa, klopa, klopa, klop, konja ženeta v galop«, 

sem deklico prijela za obe roki ter dvigovala svoja kolena in njene 

roke. Ko je jezdec, v mojem primeru deklica, padla v vodo, sem 

narahlo razširila svoja kolena, da je deklica zdrsnila proti tlom. 

Vseskozi sem deklico držala za roke, da je imela občutek varnosti tudi 

takrat, ko sem jo spustila k tlom. Deklica je bila sprva zadržana, nato 

pa je želela še ponovitve. Ob »padanju« na tla se je glasno smejala, 

kar je spodbudilo tudi ostale otroke, da so želeli postati jezdeci. 

Bibarija se je otrokom zdela zabavna, želeli so večkratne ponovitve, 

ob igri so se sprostili, niso imeli občutka strahu, da bi padli na tla, 

počutili so se varne. Otroci, ki so komaj dopolnili eno leto, so bili pri 

tej bibariji zelo zadržani. Z njimi sem lahko izvajala bibarijo do 

zadnjega izreka. Pri: »Jezdec pa v vodo, čmok!« sem njih samo 

žgečkala, ker se niso počutili dovolj varno, da bi jih izpustila na tla. 

Vseeno so tudi na takšen način uživali, bili zadovoljni. Večji otroci so 

sedli na moja kolena in povedali, da želijo »klopa, klop«. Sama sem 

bila tista, ki je narekovala ritem besedila, ritem poskokov, otroci pa 

so ob tem neizmerno uživali. Vzpostavili so individualni očesni stik, 

vzpostavili so zaupanje z vzgojiteljico. Zastavljeni cilji so bili 

realizirani, saj je bila bibarija zelo zabavna igra, otrok je ob njej 

občutil individualno pozornost. Bibarijo velikokrat izvedemo 

priložnostno med spontano igro, med igro na terasi, zagotovo pa se 

jo bomo igrali tudi v poletnih mesecih na podlagi na tleh v senci pod 

drevesi. 

 

 
Slika 4: Jezdec 

        Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Vzgojitelj je tisti, ki v vrtcu izbere bibarije, ki so primerne otrokovi 

starosti. Kot vzgojiteljica sem prevzela vlogo, da otrokom predajam 

bibarije. Dejavnosti smo največkrat izvajali individualno, s 

posameznim otrokom, njihova pozornost je bila kratkotrajna, kar je 

za to starostno skupino otrok tudi značilno. Bibarije izvajamo skozi 

celotno šolsko leto, na mesec spoznamo eno, ki jo nato utrjujemo in 

usvojimo. Otroci so med dejavnostmi prehajali iz ene dejavnosti k 
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drugi, venomer pa so se vračali nazaj. Mlajši otroci so se izražali z 

neverbalno komunikacijo, medtem ko so starejši otroci pri bibarijah 

zraven gibalnega motiva spremljali tudi vsebinski motiv. Otroke sem 

z različnimi bibarijami spodbujala h gibanju in na tak način so 

spoznali različne vrste tempa in načine gibanja. Otroci v tej starostni 

skupini so ob neposrednem telesnem stiku doživljali zadovoljstvo, 

varnost, doživljali so jih kot dobro izkušnjo, ob kateri so se sprostili, 

se nasmejali. Izkazali so željo po večkratnem ponavljanju, izvajanju. 

Opaziti je bilo, da so nekateri starejši otroci začeli v bibarijah takoj 

sodelovati, mlajši otroci pa so bili na začetku le opazovalci, ki so se 

priključili po večkratnih ponovitvah. Mlajšim otrokom sem 

prilagodila izvedbo bibarij, če se je to izkazalo za potrebno. Malčki si 

v tem obdobju zapomnijo največ doživetij in z bibarijami mu 

spodbujamo govorni razvoj, širijo si svoj besedni zaklad, razvijajo se 

na socialnem, gibalnem in spoznavnem področju. Lahko potrdimo, 

da z bibarijami vplivamo na celostni razvoj malčkov. Bibarije, ki sem 

jih izvajala v skupini otrok, starih od enajst do štiriindvajset mesecev, 

so bile v večini izvedene individualno, in sicer med jutranjim 

sprejemom otrok, med previjanjem, med čakanjem na kosilo, med 

prehodi med dejavnostmi, med samo igro na igrišču. Otroci 

potrebujejo neposredni telesni stik in z bibarijami sem jim to 

omogočila, dala sem jim občutek varnosti in sprejetosti. Bibarije so 

postale del našega vsakdana v vrtcu, malčki pa ob izvajanju bibarij 

zelo dobro opazujejo mimiko obraza, gibanje telesa, poslušajo naš 

govor, postanejo naš posnemovalec. Iz večletnih izkušenj dela v 

jaslični skupini pa lahko potrdim, da so bibarije primerna 

komunikacija med vzgojiteljem in otrokom. 
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Ekologija in uporaba odpadnega 

materiala v vrtcu 
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Povzetek: V vsakdanjem življenju se na vsakem koraku srečujemo z 

odpadnim materialom, za katerega je pomembno, da se ga v čim 

večji meri ponovno uporabi. V vrtcu je ponujena enkratna priložnost, 

da s ponovno uporabo odpadnih materialov otroci in odrasli skrbimo 

za okolje in naravo, hkrati pa se na ta način spodbuja otroška 

ustvarjalnost, domišljija, inovativnost, vztrajnost in samostojnost. V 

prispevku je predstavljena pomembnost vpletanja ekoloških vsebin 

v vzgojno-izobraževalni proces v predšolskem obdobju, 

pomembnost ekološkega ozaveščanja naših najmlajših in ponovna 

uporaba odpadnega materiala za izdelavo didaktičnih igrač. 

                                                                                                                                                                 

Ključne besede: ekologija, odpadni material, ustvarjalnost, 

didaktična igra 

 

Abstract: In everyday life, we are constantly encountered with waste 

material, for which it is important to reuse it as much as possible. 

The kindergarten offers a unique opportunity for children and adults 

to take care of the environment and nature by reusing waste 

materials, while at the same time encouraging children's creativity, 

imagination, innovation, persistence and independence. This paper 

presents the importance of ecological content in the educational 

process in the preschool period, the importance of ecological 

awareness of our youngest and the reuse of waste material to 

produce didactic toys. 

                                                                                                                                                                 

Keys words: ecology, waste material, creativity, didactic game 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

UVOD 

Ekologija je veda o odnosu organizmov do okolja. Pojem ekologija je 

zelo širok in zavzema otrokovo stališče do narave. Gre za razmeroma 

mlado vedo, ki postaja vse pomembnejša in proučuje vpliv 

človekovega poseganja v naravo, kar ima globoke posledice za 

rastline, živali in človeka. Pomaga nam razumeti, kako so rastline in 

živali odvisne druga od druge in od svojega okolja. Glavne dejavnosti 

ekologije so usmerjene v varstvo okolja oziroma narave, ki združuje 

prizadevanja ljudi za uravnotežen odnos do narave ter naravnih 

procesov in pojavov, razumno rabo naravnih virov in dobrin ter 

vzdrževanje naravnega ravnotežja brez uničujočih posledic za vsa 

živa bitja našega planeta (Cibašek, 2009). 

 

Veliko vrtcev je vključenih v projekt Ekovrtec kot način življenja. 

Projekt daje poudarek na usmeritev otrok pri odkrivanju narave, 

razvijanju njihove zavesti o pripadnosti naravi, navezanosti nanjo in 

njeni čistosti, glavni cilj projekta pa je povečati skrb za človeka, 

okolje, naravo in poskrbeti za prihodnost. Zavedanje, da bodo 

današnji otroci lahko vplivali in sprejemali pomembne odločitve že v 

bližnji prihodnosti, je eno od temeljnih načel Ekošole kot načina 

življenja. Otroci in mladi že danes preko dejavnosti v ekovrtcu 

uresničujejo načela trajnostnega razvoja. Vzgoja in izobraževanje za 

trajnostni razvoj se osredotočata na vzpodbujanje vrednot in 

vedenja, ki spoštujejo okolje, načrtujeta poti za družbene 

spremembe in tako vzpodbujata pozitivne odnose med ljudmi. 

Ekošola in ekovrtec povečujeta zavest in skrb za človeka vključno z 

varovanjem zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje 

in naravo. Skratka celostno gradi človeka za prihodnost. 

 

Odpadni material 

Odpadni material je lahko zelo uporaben. Z različnimi odpadnimi 

materiali se pri otrocih razvijata domiselnost in ustvarjalnost. 

Uporabljamo ga lahko ob izvajanju dejavnosti in uresničevanju ciljev 

različnih področij kurikuluma. Odpadni material služi kot pripomoček 

tako otrokom kot vzgojiteljem. Iz odpadnega materiala se lahko 

izdelujejo številne koristne didaktične igrače, različni predmeti, ki 

spodbudijo otroke k eksperimentiranju, opazovanju, učenju, 

raziskovanju. Na voljo so različni odpadki, ki jih je mogoče reciklirati 

in uporabiti v koristne in ustvarjalne namene za otroke.                                                                                                                                                        

Uporabimo lahko:                                                                                                                                                       

- Različne vrste papirja: časopisni papir, ovijalni papir, revijalni 

papir, reklamni papir, papirnate nakupovalne vrečke, prospekti, 

katalogi, zvezki, knjige.                                                                                      

- Kartonsko embalažo in lepenko: kartonski tulci, škatle, škatlice (od 

toaletnega papirja, papirnatih brisač, vžigalic, zdravil, zobne paste, 

od čevljev, sadja, zelenjave).                                                                   - -

- Plastično embalažo: plastični kozarci, plastični pribor, krožniki, 

plastenke, lončki, zamaški, tetrapak, plastične vrečke različnih oblik 

in barv, plastične folije, slamice).                                                                    
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- Les (ostanki lesa, ki jih mizar ne potrebuje več, različne lesene 

zaboje). 

- Kovine in embalažo iz kovin.                                                                                                                                        

- Vrvice.                                                                                                                                                                              

- Tkanine: stare obleke, izdelke iz tekstila in še kaj. 

 

Ustvarjalnost 

Ustvarjalnost je zmožnost človeka, da izboljša oziroma nadgradi 

obstoječe. Ustvarjalnost je ena izmed tistih lastnosti, ki nas ločuje od 

drugih živih bitij na našem planetu. Ta sila nas neustavljivo priganja 

k ustvarjanju novih vrednosti na vseh področjih našega delovanja. 

Čeprav k ustvarjalnosti ponavadi prištevamo le izdelovanje bolj ali 

manj uporabnih in umetniških predmetov, ta pojem zajema veliko 

več. Tudi če neko opravilo opravimo na nekoliko drugačen način in 

tako dobimo boljši rezultat, lahko rečemo, da smo ustvarjalni. Gonilo 

ustvarjalnosti večinoma ni materialna korist, temveč zadovoljstvo, ki 

ga občutimo, ko kaj novega ustvarimo ali pa izboljšamo obstoječe. 

To najlažje opazimo pri otrocih. Žal pa sodobni način življenja in 

storilnosti v šolskem sistemu jemljeta otrokom vse več časa za 

sproščeno in neobvezno ustvarjanje (Zorec, 2005). Otroška 

ustvarjalnost se kali že v zgodnjem otroštvu, zato imajo pomembno 

vlogo pri razvoju in ohranjanju tega zaklada vzgojitelji in starši.  

                                                                 

Otroci so že po naravi ustvarjalni. Vrojeno imajo močno željo po 

risanju, slikanju, oblikovanju predmetov in ljudi iz gline in peska, po 

petju, plesu, odzivanju na rimo in ritem, po odzivanju na svet okrog 

sebe v skladu z lastnim notranjim občutenjem. Imajo veliko 

domišljije in si v svojem razmišljanju ne postavljajo meja. So zelo 

izvirni, zlahka prehajajo iz enega predmeta v drugega. Tolerantni so 

do še tako nenavadnih problemov, svobodni so v mišljenju, ne mislijo 

vedno tako, kot drugi od njih zahtevajo. So nekonformisti, v mišljenju 

in stališčih se težko prilagajajo avtoriteti in okolju, saj si vsako stvar 

razlagajo na svoj način. Kažejo neko spontano ustvarjalnost, ki se 

izraža kot inovacije, nove ideje in zamisli, nenavadna vprašanja in 

nezadovoljstvo z odgovori. Pogosto imajo tudi smisel za humor, ki je 

tesno povezan z ustvarjalnostjo. Za odrasle so ustvarjalni otroci 

zaradi nenehnega postavljanja nenavadnih vprašanj in 

neprilagajanja avtoriteti pogosto zelo moteči. To je tudi razlog, zakaj 

njihovo ustvarjalnost odrasli velikokrat zavrejo ali celo potlačijo 

(Hozjan, 2012). Otroci se bodo ustvarjalno izražali vedno, kadar jim 

je dana svoboda, da so to, kar so, da vidijo na svoj način, da razumejo 

in logično razmišljajo, z drugimi besedami, da imajo pravico do 

svojega individualnega izražanja in ustvarjanja v polnem pomenu 

besede. Različne ustvarjalne dejavnosti krepijo otrokove 

sposobnosti opazovanja in dojemanja, kar povzroča močnejše in 

bogatejše ustvarjanje. Tako se vzpostavlja naravni proces rasti in 

razvoja njihove zavesti in sposobnosti (Hozjan, 2012). 
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Didaktična igra 

Igra je za otroka temeljna spoznavna izkušnja in osnova za proces 

učenja. Učenje in igra se ne izključujeta, učenje z igro je lahko pri 

otroku najbolj uspešno. Postopki igre so lahko učni postopki in 

strategije, saj je igra razvojna in vzgojna dejavnost, pri kateri je otrok 

samostojen, svoboden in ustvarjalen. Otrok pri igri išče nove 

možnosti, tekmuje sam s seboj, z drugimi, s časom in s cilji, ki pa so 

lahko tudi učni. Didaktična igra je torej igra z določenim ciljem in 

nalogo, v kateri so pravila in vsebine tako izbrane, organizirane in 

usmerjene, da spodbujajo pri otrocih določene dejavnosti, ki 

pomagajo pri razvijanju sposobnosti in pri učenju. Otroci se ciljev, 

vnesenih v didaktično igro, večkrat niti ne zavedajo (Pečjak, 2009). 

 

Raziskovalni problem in cilji raziskave 

Že najmlajše je treba seznanjati in jih ozaveščati, kako pomembno je 

varovati in ohranjati naše okolje ter v njih razvijati pozitiven odnos 

do naravnega in družbenega okolja. Moj namen je bil ugotoviti, ali 

otroci, stari od pet do šest let poznajo odpadno embalažo iz 

gospodinjstva. Zanimalo me je, ali otroci vedo, da se odpadne 

embalaže lahko reciklirajo oziroma se iz njih izdelajo priložnostne 

igrače, ali so otroci dovolj sposobni za to delo in ali sploh želijo 

ustvarjati. Osnovni cilj raziskave je bil otrokom prikazati nekatere 

možnosti in načine preoblikovanja odpadnih materialov v didaktične 

igre in jim vzpodbuditi zanimanje za didaktične igre, jih motivirati za 

njihovo izdelavo in uporabo. 

Raziskovalni vzorec, raziskovalna metoda in predstavitev anketnih 

vprašanj 

Za vzorec sem izbrala skupino otrok, starih od 5 do 6 let. V skupini je 

bilo enaindvajset otrok, od tega je 8 deklic in 13 dečkov. Moj vzorec 

je bil neslučajnostni in namenski. Podatke sem pridobila neposredno 

z anketnim vprašalnikom (vprašanja odprtega, zaprtega in 

kombiniranega tipa), ki sem ga sestavila sama. Vprašanja sem 

zastavljala vsakemu otroku posebej, pred in po izvedbi dejavnosti 

(prepoznavali in poimenovali smo različne materiale odpadne 

embalaže, si ogledali tovarno za predelavo kovin, si ogledali 

zabojnike za namensko ločevanje, odpadno embalažo poimenovali 

in razvrstili ter izdelali štiri različne didaktične igre iz različnega 

odpadnega materiala s pomočjo različnih orodij in pripomočkov). 

Njihove odgovore sem si sproti zapisovala ter jih naknadno jezikovno 

preoblikovala. Ta tehnika mi je omogočila, da sem dobila odgovore 

na zastavljena vprašanja. Anketni vprašalnik je sestavljal 8 vprašanj 

(AV), ki so odprtega, zaprtega in kombiniranega tipa:        

AV1: Poznaš kakšno igro, kjer je potrebno upoštevati pravila in če jo 

poznaš, jo poimenuj!  

Z vprašanjem sem poskušala izvedeti, koliko otrok pozna didaktične 

igre oziroma igre, v katerih je potrebno upoštevati pravila in katere 

so tiste, ki jih poznajo.  

AV2: Poimenuj naslednjo igro na sliki. 

Namen vprašanja je bilo ugotoviti, koliko otrok pozna/ne pozna igro 

domine. Na anketnem vprašalniku je slika didaktične igre domine.  
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AV3: Iz katerega materiala so razstavljeni predmeti?   

Zanimalo me je, ali otroci prepoznajo različne materiale predmetov, 

ki so bili razstavljeni (razstavljeni so bili predmeti iz lesa, plastike, 

kovine, papirja).     

AV4: Pravilno loči odpadke (poveži odpadke s pravim zabojnikom).    

Namen vprašanja je bilo ugotoviti, ali znajo otroci pravilno ločevati 

odpadke, s katerimi se vsak dan srečujejo tako v vrtcu kot doma. V 

anketnem vprašalniku je bilo potrebno povezati odpadke (papir, 

steklo, embalažo) z namenskimi zabojniki za papir, steklo in 

embalažo.    

AV5: Si že kdaj s pomočjo staršev doma ali vzgojiteljic v vrtcu 

izdelal/a kakšno igračo in če si, povej katero?  

Vprašanje je bilo zastavljeno z namenom, da bi ugotovili, koliko otrok 

je že izdelalo igračo s pomočjo odraslih in katere igrače so to.    

AV6: Kako se imenuje odpadna embalaža? 

Namen je bilo ugotoviti, ali otroci prepoznajo različne vrste odpadne 

embalaže iz gospodinjstva – lesen zaboj, plastenka, pločevinka, 

kartonska škatla.     

AV7: Ali se iz odpadne embalaže lahko izdela kakšna igrača?   

Z vprašanjem sem poskušala izvedeti, ali otroci vedo, da se odpadna 

embalaža lahko še uporabi in ne le zavrže v zabojnik. 

AV8: Poimenuj naslednja orodja in pripomočke na mizi.      

Namen vprašanja je bilo ugotoviti, katera orodja oziroma 

pripomočke otroci prepoznajo/ne prepoznajo. V anketnem 

vprašalniku je bilo potrebno prepoznati lepilno pištolo, ročni vrtalnik, 

kovinsko ločno žago, klešče, pisarniški luknjač, kladivo, škarje in 

ravnilo. 

 

Rezultati in razprava 

Pri primerjavi rezultatov ankete pred in po izvedenih dejavnostih 

sem ugotovila sledeče: 

AV1:                                                                                                                                                                              

– Pred izvedbo dejavnosti 33,3 % otrok ni poznalo nobene igre, kjer 

je potrebno upoštevati pravila, 66,7 % otrok pa jo je poznalo. 

Najpogostejša igra, ki so jo poimenovali, je bila Človek ne jezi se.           

  – Po izvedeni dejavnosti se je odstotek zvišal za 33,3 % in vseh 100 

% otrok je poznalo igro, kjer je potrebno upoštevati pravila. Poleg 

igre Človek ne jezi se, ki je bil najpogostejši odgovor na anketno 

vprašanje pred izvedbo dejavnosti, so po izvedenih dejavnostih 

imenovali še igro domine in iskanje parov na otip, se pravi igri, ki smo 

jih izdelali v vrtcu.    

 

 
Slika 1: Igra človek ne jezi se iz plastenk in papirja, ki so jo izdelali otroci 

Vir: Lasten 
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AV2:                                                                                                                                                                                

– Pred izvedbo dejavnosti je le 4,8 % otrok igro domine poimenovalo 

pravilno, 95,2 % otrok pa je igro poimenovalo napačno.     

 – Po izvedbi dejavnosti je število pravilnih odgovorov naraslo za 52,3 

%. Tako je 57,1 % otrok prepoznalo igro domine, še vedno pa 42,9 % 

otrok igre ni prepoznalo oziroma so jo poimenovali napačno.     

 

 
Slika 2: Didaktična igra domine iz lesenih ploščic, ki so jo izdelali otroci 

Vir: Lasten 

AV3:                                                                                                                                                                             

– Pred izvedbo dejavnosti je vseh 100 % otrok prepoznalo les, 

plastiko je prepoznalo 90,5 % otrok, papir 85,7 % otrok, kovino pa 

je prepoznalo najmanj otrok, to je 28,6 %.   

– Pri prepoznavanju materialov se je odstotek po izvedenih 

dejavnostih povsod dvignil ali pa ostal nespremenjen. Les so vsi 

otroci, v obeh anketnih vprašalnikih, prepoznali 100 %. 

Prepoznavanje plastike je naraslo za 9,5 % in je doseglo 100 %. Na 

100 % je naraslo tudi prepoznavanje papirja, prepoznavanje kovine 

pa je naraslo kar za 66,6 % in je doseglo 95,2 %. K porastu 

prepoznavanja kovine je pripomogel obisk tovarne, kjer kovine 

obdelujejo. 

 

 
Slika 3: Prepoznavanje in poimenovanje različnih materialov odpadne embalaže 

Vir: Lasten 

AV4:                                                                                                                                                                            

– Pred izvedbo dejavnosti je 77,8 % otrok pravilno povezalo odpadke 

z zabojniki. Plastiko je s pravilnim zabojnikom povezalo 66,7 % otrok, 

papir je pravilno povezalo 95,2 % otrok, steklo pa je s pravilnim 

zabojnikom povezalo 71,4 % otrok.     

– Po izvedeni dejavnosti je 93,6 % otrok pravilno povezalo odpadke 

z zabojniki, število pravilnih odgovorov se je povečalo za 15,8 %. 

Plastiko je s pravilnim zabojnikom povezalo 90,5 % otrok, število 

pravilnih odgovorov je naraslo za 23,8 %. Papir je pravilno povezalo 

100 % otrok, število pravilnih odgovorov je naraslo za 4,8 %, steklo 
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pa je s pravilnim zabojnikom povezalo 90,5 % otrok in odstotek je 

tukaj narasel za 19,1 %.       

 

 
Slika 4: Ogled zabojnikov za namensko ločevanje 

Vir: Lasten 

AV5:                                                                                                                                                                             

– Na to vprašanje je pred izvedbo dejavnosti 38,1 % otrok odgovorilo, 

da so že izdelali igračo. Našteli so naslednje: avto, ropotuljo, 

medveda, robota, ogrlico, vlak, ladjo. 61,9 % otrok je odgovorilo, da 

še nikoli niso izdelali igrače.    

– Po izvedbi dejavnosti je na vprašanje 66,7 % otrok odgovorilo, da 

so doma ali v vrtcu že izdelali igračo, odstotek je narasel za 28,6 %. 

Otroci so naštevali različne igrače: Človek ne jezi se, iskanje parov na 

otip, domine, robot, ptičjo hišico. 33,3 % otrok je odgovorilo, da 

igrače še nikoli niso izdelali.   

  

 
Slika 5: Izdelava didaktične igre podiranje pločevinastih lončkov v vrtcu 

Vir: Lasten 

 

AV6:                                                                                                                                                                             

– Pred izvedbo dejavnosti je predmete pravilno poimenovalo 60,7 

% otrok. Plastenko je pravilno poimenovalo 80,9 % otrok, lesen 

zaboj 66,7 % otrok, kartonsko škatlo 90,5 % otrok, pločevinko pa le 

4,8 % otrok, kar pomeni, da se s to odpadno embalažo otroci doma 

in v vrtcu srečujejo najmanj.  

– Po izvedbi dejavnosti je predmete pravilno poimenovalo 97,6 % 

otrok, odstotek se je izboljšal na 36,9 %. Plastenko in kartonsko 

škatlo je pravilno poimenovalo 100 % otrok, prepoznavanje 

plastenke je naraslo za 19,1 %, prepoznavanje kartonske škatle pa je 

naraslo za 9,5 %. Lesen zaboj je prepoznalo  95,2 % otrok in odstotek 

je narasel 28,5 %, poznavanje pločevinke pa je naraslo na kar 95,2 % 

otrok, odstotek se je dvignil za 90,4.    
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Slika 6: Prepoznavanje in poimenovanje odpadne embalaže 

Vir: Lasten 

AV7:                                                                                                                                                                             

– Pred izvedbo dejavnosti je 52,4 % otrok menilo, da se lahko iz 

predmetov (plastenka, lesen zaboj, kartonska škatla, pločevinka) 

lahko izdela igrača. 42,8 % otrok je menilo, da ne. Z ne vem pa je na 

to vprašanje odgovorilo 4,8 % otrok.   

– Po izvedbi dejavnosti je 71,4 % otrok menilo, da se lahko iz 

predmetov (plastenka, lesen zaboj, kartonska škatla, pločevinka) 

lahko izdela igrača, 28,6 % otrok je menilo, da ne, z ne vem pa na to 

vprašanje ni odgovoril nihče, 19 % več otrok je po izvedenih 

dejavnostih menilo, da se iz odpadne embalaže lahko izdela igrača. 

 

 
Slika 7: Izdelava didaktične igre spomin na otip iz lesenih ploščic 

Vir: Lasten 

AV8:                                                                                                                                                                             

– Pred izvedbo dejavnosti je vseh 100 % otrok prepoznalo škarje. 

Kladivo je prepoznalo 95,2 % otrok, lepilno pištolo 90,5 % otrok, 

klešče 80,9 % otrok, žago 76,1 % otrok, 71,4 % otrok je prepoznalo 

ravnilo, 66,7 % otrok je prepoznalo ročni vrtalnik, le 9,5 % otrok pa 

je prepoznalo pisarniški luknjač.   

– Po izvedenih dejavnostih je vseh 100 % otrok prepoznalo škarje, 

ravnilo, klešče, žago, ročni vrtalnik in lepilno pištolo. Kladivo je 

prepoznalo 95,2 % otrok, 80,9 % otrok pa je prepoznalo pisarniški 

luknjač. Pri poimenovanju orodij in pripomočkov na mizi je bilo po 

izvedenih dejavnostih pravilnih odgovorov za 65,5 % več. Lepilno 

pištolo je pravilno poimenovalo 9,5 % več otrok kot pred izvajanjem 

dejavnosti, ročni vrtalnik jih poimenuje 33,3 % več, žago po izvedenih 

dejavnostih poimenuje 23,9 % več otrok, klešče poimenuje 19,1 % 
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več otrok, poznavanje luknjača naraste za 71,4 % otrok, odstotek 

otrok pri poimenovanju kladiva ostane enak, 95,2 % otrok. 100 % 

otrok pravilno poimenuje škarje pri obeh anketnih vprašalnikih, 

poznavanje ravnila pa se za 28,6 % otrok zviša na 100 %. 

 

 
Slika 8: Rokovanje z različnimi orodji in pripomočki 

Vir: Lasten 

 

Iz primerjave rezultatov je razvidno, da se je znanje otrok po 

izvedenih dejavnostih precej izboljšalo. K izboljšanju rezultatov je 

pripomoglo tudi to, da so bili otroci dovolj motivirani za delo, 

pokazali so veliko zanimanja in bili zelo aktivni pri vseh dejavnostih. 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

V vrtcu, kjer sem zaposlena, se z otroki veliko pogovarjamo o skrbi za 

okolje in naravo, o ločevanju odpadkov, o različnih odpadnih 

materialih in recikliranju le teh. Otroci se z njimi srečujejo 

vsakodnevno, tako doma kot v vrtcu. Kot kažejo rezultati ankete, je 

njihovo znanje o tem presenetljivo visoko, nadgradili pa smo ga še z 

dejavnostmi, katerih cilj je bil predelati odpadna gradiva iz različnih 

materialov v didaktične igre. Dandanes imajo otroci na voljo za igro 

tako doma kot v vrtcu na razpolago industrijsko izdelane igrače. 

Zanimanje zanje velikokrat hitro pade, atraktivne so le kratek čas in 

so morda le modna muha, ki je kmalu pozabljena. Izdelava 

didaktičnih igrač pa je otroke spodbujala, motivirala, jim budila 

domišljijo in jih umsko aktivirala. Kadar otroka vključimo v izdelavo 

didaktične igrače, mu je igra z njo lahko še toliko bolj zanimiva in jo 

bo še z večjim zadovoljstvom prijel v roke in se z njo igral. Otroška 

domišljija in ustvarjalnost ne poznata meja, če pa odrasli pri tem 

pomagamo še z nasveti, idejami, z znanjem, lahko tudi iz odpadnih 

materialov in embalaže nastanejo imenitni izdelki. Nemalokrat so 

ravno otroci tisti, ki ustvarijo nove ideje in predloge o inovativni 

uporabi odpadnega materiala. 
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Neverbalna komunikacija pri 

pouku angleščine v prvem 

razredu osnovne šole 
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Povzetek: Verbalna in neverbalna komunikacija sta sestavna dela 

našega vsakdana. Medtem ko z besedami izražamo svoje misli, pa 

hkrati pri tem sodeluje tudi naše telo z gibi, mimiko, očesnim 

kontaktom in drugimi kazalci govorice telesa. Velikokrat se sploh ne 

zavedamo, da s telesnimi odzivi sporočamo več kot samo z 

besedami. Zaradi velike moči, ki jo ima govorica telesa, pa je 

pomembno, da se zavedamo, kako jo lahko učinkovito uporabimo za 

doseganje ciljev pri pouku tujega jezika. Še posebej velja poudariti 

preudarno rabo govorice telesa pri poučevanju mlajših učencev, ki se 

prvič srečujejo z učenjem jezika v šolskem okolju. Neverbalno 

komunikacijo lahko učinkovito vključimo v poučevanje tujega jezika 

v vseh fazah učne ure in pri vsakovrstnih dejavnostih. Uspešnost rabe 

neverbalnih metod pa je v veliki meri odvisna tudi od učitelja, saj 

velikokrat zahteva nenehno prilagajanje trenutni situaciji v razredu. 

 

Ključne besede: komunikacija, govorica telesa, zgodnje učenje, tuj 

jezik 

 

Abstract: Verbal and non-verbal communication are parts of our 

everyday life. We express our ideas with words and at the same time, 

we send out messages with our body movements, mimic, eye 

contact and other indicators of body language. We are frequently 

unaware that body responses say more than words alone. Due to 

great power body language contains, it is important to keep in mind, 

how we can successfully use it for reaching the aims of teaching a 

foreign language. Wise use of body language is especially important 

while teaching young learners, who encounter English in a school 

setting for the first time. Non-verbal communication can be used in 

all phases of a lesson and at all sorts of activities. The prosperity of 

usage of non-verbal methods greatly depends on the teacher, as it 

often demands constant ability to adjust to the situation in class. 

 

Key words: communication, body language, early learning, foreign 

language. 
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UVOD 

Opažanja zadnjih let kažejo, da se poučevanje tujega jezika vse bolj 

širi v nižje razrede osnovne šole in tako imamo možnost pouka tujega 

jezika že v prvem razredu osnovne šole. Ker se dojemanje jezika 

razlikuje pri starejših in mlajših učencih, je treba v ta namen tudi 

ustrezno prilagoditi načine poučevanja. Za uspešno delo so nam tako 

na voljo različni pristopi, metode, tehnike poučevanja, kar pa samo 

po sebi ne zadošča za uspešno delo v razredu. Naša naloga v razredu 

je dosega ciljev učnega načrta. Načini, kako do tega pridemo, pa so 

od učitelja do učitelja različni. Sama sem prišla do spoznanja, da 

noben pripomoček, naj bo še tako dober, ne more nadomestiti 

osnovnega pripomočka, ki je vedno na voljo in to je neverbalna 

komunikacija. Kljub temu da dajem velik pomen tudi slikovnemu 

gradivu in sem kolebala med odločitvijo, kaj od tega odtehta kot 

»pomembnejše«, sem se odločila v prid govorici telesa, saj 

nenazadnje želimo učence naučiti uporabe jezika kot 

komunikacijskega sredstva. Cilj tega članka je torej prikazati moč in 

učinke, ki jih ima neverbalna komunikacija v procesu učenja tujega 

jezika pri najmlajših učencih. 

 

Verbalna in neverbalna komunikacija 

Komunikacija igra pomembno vlogo v vsakdanjem življenju. S tem ko 

komuniciramo, namreč izražamo svoje ideje, občutke, čustva, 

znanje. Pomembno pa je zavedanje, da komunikacija ni le verbalna, 

ampak v večinskem deležu, neverbalna. Bunglowala, Ar. in 

Bunglowala, Aa. (2015, str. 2321), ugotavljata, da je delež neverbalne 

komunikacije kar 93 %, medtem ko ostalih 7 % pripada temu, kar 

povemo z besedami. Do podobnih ugotovitev prihaja Mohigul 

Suhrobovna, (2020, str. 2615), saj meni, da lahko na neverbalen 

način pojasnimo do 80 % sporočil, ki jih želimo predati poslušalcu. 

Prav tako je pomembno omeniti dejstvo, da je komunikacija lahko 

namerna ali nenamerna. Večina udeležencev (govorec-poslušalec) 

pa se tega dejstva v večini primerov sploh ne zaveda. Govorec lahko 

s pomočjo neverbalnih metod vzbudi radovednost, v nadaljevanju pa 

daje dodatno podporo razumevanju verbalne komunikacije. Ravno 

zato je velikega pomena, da je učiteljeva neverbalna komunikacija 

»živahna«, saj bo učence bolj pritegnila in jim omogočila boljše 

razumevanje in hkrati pomnjenje (Bunglowala, Ar., Bunglowala, Aa., 

2015, str. 2321–2322).  

  

Govorica telesa kot sredstvo izražanja pri pouku 

Liu (2019, str. 962) opredeljuje govorico telesa kot pomemben medij, 

preko katerega ljudje komunicirajo drug z drugim. Le ta se nanaša 

tako na obrazno mimiko kot tudi na geste, ki jih ljudje uporabljajo za 

izražanje čustev v procesu komunikacije. Podobnega mnenja je tudi 

Yang (2017, str. 1333), ki označuje govorico telesa kot sklop ravnanj, 

izrazov in telesne drže. Bunglowala, Ar. in Bunglowala, Aa. (2015, str. 

2321) ugotavljata, da uporaba neverbalnih metod pripomore pri 

razumevanju bolj abstraktnih konceptov, povečuje se kvaliteta 

poučevanja, izboljša pa se tudi sam odnos med učiteljem in učencem. 
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Ker komunikacija niso le besede, je pomembno, da se učitelji 

zavedajo, kakšna neverbalna sporočila oddajajo in sprejemajo v 

šolskem prostoru. Yang (2017, str. 1333) v zvezi s tem poudarja 

pomen povratne informacije preko opazovanja učenčevih izrazov na 

očeh in obrazu, preko opazovanja njihovih gibov, z namenom 

prilagoditi in organizirati učinkovit učni proces. Omenjeno se še zlasti 

kaže pri učenju tujega jezika. Zaradi reforme šolstva in uvajanja 

tujega jezika že pri mlajših šolarjih ter hkrati zahteve po čim večjem 

deležu popolne komunikacije v tujem jeziku je bilo potrebno opustiti 

stare metode poučevanja, poenostaviti besedno komunikacijo in 

dodati veliko mero neverbalnih metod. Kot navaja Tellier (2005, str. 

1–2), moramo zelo paziti, da pri neverbalni komunikaciji oddajamo 

jasna, nedvoumna sporočila, ki podkrepijo besedni vnos, še posebej 

takrat, ko poučujemo mlajše otroke. Kljub temu da neverbalna 

komunikacija običajno poteka povsem spontano, pa je v učnem 

okolju, kjer sodelujoči ne razpolagajo z enako ravnjo znanja (npr. 

jezika), ključno za razumevanje to, kar nam sporočajo geste. V tem 

primeru je pomembno, da so le-te tako razločne, da jih razumemo 

tudi brez besedne podpore. Tellier (2005, str. 2), prav tako ugotavlja, 

da geste in mimika nimajo ugodnega vpliva le na razumevanje, 

ampak tudi na pomnjenje, kar je dokazal tudi v svoji raziskavi, kjer 

poudarja pomen aktivne vključenosti učenca. Dokazal je, da si učenci 

bolje in lažje zapomnijo besede, če jih hkrati izvedejo z gestami. To 

naj bi od učenca zahtevalo več pozornosti in hkratno vizualizacijo 

posamezne besede, hkrati pa tudi ponavljanje besed postane bolj 

aktivno. Kljub temu, da je bila raziskava osredotočena na 

kratkoročen spomin (pomnjenje besed), je mnenja, da gestikulacija 

veliko pripomore tudi pri dolgoročnem pomnjenju. 

 

Pomen gestikulacije pri pouku angleščine 

Motivacija je pri učencih osnovnih in srednjih šol nestabilna in 

nestalna. Kadar je način izvedbe zanimiv, privlačen, nov, drugačen, 

bodo učenci pouku pozorno sledili. Pomembno je, da učitelj vzbudi 

učenčevo pozornost, saj na tak način lažje uresničuje cilje pouka. 

Razumeti drugega pa je pravzaprav bistvo poučevanja angleščine, 

zato je tudi učiteljevo delovanje usmerjeno v trening poslušanja. 

Gestikulacija pa je v tem primeru steber podpore učni uri (Liu, 2019, 

str. 963–964). Raziskava, ki je bila izvedena leta 2014 (Akinola, 2014, 

str. 432), kaže, da učitelji ugotavljajo številne prednosti uporabe 

gestikulacije pri pouku. Med drugim navajajo nemoten potek 

komunikacije, boljša predstava kompleksnih idej, neverbalni namigi 

(kimanje, očesni stik …) dopolnjujejo povedano, vzpodbujanje 

interakcije, kot pomoč pri demonstracijah,  pri diagnosticiranju 

razreda (ocean stanja, potreba po individualizaciji). Neverbalni 

komunikaciji pa se ni moč izogniti v primeru, ko gre za luknjo v 

komunikaciji med učiteljem in učencem, prav tako ne takrat, ko je 

obravnavana tema težka za razumevanje oziroma v primeru, ko 

samo besede niso dovolj za izražanje idej. 
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Neverbalne metode komunikacije in učni načrt 

Cilji poučevanja TJA v prvem razredu so omejeni predvsem na 

poslušanje in slušno razumevanje ter govor oziroma govorno 

sporočanje. Tudi učni načrt nam nalaga, da v pouk vključujemo 

nebesedne prvine komunikacije, saj so te sestavni del 

sporazumevanja. Besedila, ki jih učenci gledajo/poslušajo, naj po 

priporočilu dopolnjuje bogata nebesedna podpora. Ker so učenci v 

tem obdobju še na ravni konkretno operativnega mišljenja, moramo 

konkretizirati tudi učne okoliščine. Če pogledamo cilje slušnega 

razumevanja, ki jih navaja učni načrt, kaj hitro ugotovimo, da dosego 

cilja preverjamo tudi z neverbalnim izražanjem učencev preko 

opazovanja mimike, gest, igre vlog … V drugi skupini ciljev, ki se 

navezujejo na govorno sporočanje, je prav tako navedeno, da naj 

učenci uporabljajo osnovne vzorce družbene interakcije v podporo 

govoru (mimika, geste …). V nadaljevanju učnega načrta so 

opredeljeni načini, kako bodo lahko učenci demonstrirajo svoje 

znanje, kjer je ponovno govora o nebesednem odzivu na slišano 

besedilo (gibi, mimika, geste, opravljanje dejavnosti po navodilih …) 

(Pevec Semec, 2013, str. 6–14). 

 

Primer dobre prakse – neverbalna komunikacija v razredu 

Ker se zavedam, da je neverbalna komunikacija v zgodnjem procesu 

učenja tujega jezika izrednega pomena, tako za uspešen potek same 

učne ure kot tudi za ohranjanje motivacije skozi samo učno uro in za 

dosego zastavljenih ciljev, v nadaljevanju predstavljam primer 

poteka učne ure tujega jezika v prvem razredu osnovne šole.  

 

Pri učencih prvega razreda je treba na začetku vedno vzpostaviti 

razredno rutino. V začetku to vzame kar nekaj časa, a učence 

običajno preseneti dejstvo, kako to počnem sama. Ker ne poučujem 

razrednega pouka, v razred vstopam le dvakrat tedensko. Ko 

vstopam v razred, me nekateri učenci opazijo takoj, nekateri se še 

igrajo, tretji tekajo naokrog. Ob začetku ure se vedno postavim na 

vidno mesto v razredu in začnem z gibi v tišini nakazovati, naj 

oblikujejo krog. Pri tem ne uporabim popolnoma nobene besede. 

Vse izvedem le z gibi, mimiko in očesnim kontaktom. Običajno, nekaj 

učencev takoj steče v krog, ostali še nadaljujejo svoje dejavnosti. Z 

očesnim kontaktom poizkušam vzpostaviti vez še z ostalimi učenci, 

kar je po navadi dovolj, da me opazijo. V kolikor se zgodi, da kdo še 

vedno ni opazil, da se je pouk začel, pristopim do njega, ga usmerim 

proti krogu in mu pokažem, kaj počnejo ostali. Vedno oblikujemo 

sedežni red fant-punca-fant itd., česar običajno na začetku ne 

naredijo takoj. Nato ponovno uporabim geste in s pomočjo gest 

prikažem, kaj imam v mislih glede sedežnega reda. Učencem s prsti 

tudi pokažem, da imajo časa 10 sekund, da krog organizirajo tako, 

kot smo dogovorjeni (kažem 10 prstov in nato skrivam prste, da 

pridemo do 0). Z razumevanjem tega še nikoli ni bilo težav in vedno 

smo na koncu sedeli v krogu, kot sem imela to prvotno zastavljeno, 

brez da bi sploh spregovorila. Do odkritja tega, da ima neverbalna 
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komunikacija izredno moč, sem prišla povsem po naključju, saj sem 

bila enkrat skoraj brez glasu, vsi pa vemo, da ko je v razredu odmor, 

zna biti zelo glasno in umiriti učence zna biti pravi podvig.  

 

Od trenutka, ko učenci urejeno sedijo v krogu, spregovorim. Trudim 

se, da do konca šolske ure ne spregovorim več v slovenskem jeziku 

in zato dajem kretnjam in mimiki še toliko večji pomen. Ko imamo 

krog oblikovan, običajno zapojemo uvodno pesem, nato pa se učenci 

ponovno usedejo. Uvodna pesmica, ki jo uporabljam, je »Make a 

circle.« Učencem nakažem, naj vstanejo, nato pa z demonstracijo 

pripovedujem/pojem besedilo pesmi. Ob petju se gibljemo glede na 

to, o čemer trenutno pojemo, kar pomeni, da učenci osvojijo nove 

izraze-besedne zveze in hkrati je zadoščeno tudi njihovi želji po 

gibanju. Po končani pesmici se ponovno usedemo, preverimo, ali 

sedimo ustrezno. Sama sem si v ta namen zamislila 3 kratke povedi, 

ki so si jih v kratkem času zmožni zapomniti tudi učenci. Naj jih 

navedem: 

− One, two, three, look at me! (Števila preštejemo na prste, »look« 

dlan damo nad obrvi, »at me« pokažem nase.) 

− One, two, three, sit like me! (Števila štejemo na prste, »sit« 

dlani položimo na stegna, »like« plosk, »me« pokažem nase.) 

− One, two, three, listen to me! (Števila štejemo na prste, »listen« 

dlan damo za uho, »to me« pokažem nase.) 

Omenjene povedi so mi v pomoč tudi med potekom same ure, kadar 

želim pridobiti pozornost učencev. Učence navajam na poslušanje z 

gledanjem, kar je tudi eden ciljev učnega načrta. 

 

Ko ponovno pridobim pozornost učencev, običajno sledi »vau« 

trenutek oz. motivacija za nadaljnje delo. Velikokrat v ta namen 

prinesem kakšen dejanski predmet, ki pa je vedno skrit v 

majhni/srednje veliki škatli ali neprosojni vrečki. Predmet se nato 

znajde na sredini kroga z uporabo govora v povezavi z neverbalno 

komunikacijo. Učencem dam navodilo, ki ga vedno najprej 

demonstriram. »Close your eyes,« je eno izmed običajnih navodil, v 

takem primeru pokrijem oči in izgovorim navodilo. Vedno se najdejo 

učenci, ki tega ne storijo ali se trudijo, da bi vseeno kaj videli skozi 

dlani na očeh. V tem primeru ponovno uporabim geste in prikažem, 

kako zapremo oči brez polaganja rok in kako jih odpremo. Včasih 

traja več časa, da učenci navodilo tudi izvršijo. To je dragocen čas, ki 

vsekakor ni vržen stran. Razvijanje strategije pozornega poslušanja, 

razumevanje navodil in jezika razreda je prav tako cilj pouka tujega 

jezika. Ko je predmet na sredi kroga in imajo učenci odprte oči, 

nadaljujemo z uro. Običajno prva primem v roke vrečo/škatlo jaz. 

Pogledamo si jo. Kakšne barve je? Je velika/majhna? Kaj bi lahko bilo 

notri, pa je vprašanje, ki sproži val odzivov. Otroke ponovno 

opozorim na ustrezno ravnanje ob podanem vprašanju. V ta namen 

sem si izmislila tudi gib, ki spremlja dvig roke. »Raise your hand« 

povemo hkrati, ko postopoma roko popolnoma iztegnemo v zrak. 
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(Raise-malo dvignemo, your-še malo dvignemo, hand-dvignemo do 

konca.) Običajno je ponovno potrebno omenjeno večkrat ponoviti in 

biti pri tem izredno potrpežljiv. V največje veselje mi je, ko slišim 

učence, ki si dajejo navodilo med sabo v smislu »Rekla je raise your 

hand, ne da kar govoriš.« Od učencev dobimo odgovore, ki presegajo 

domišljijo. Po navadi so odgovori v maternem jeziku, ki jih nato jaz 

ponovim v angleškem jeziku in dodam ustrezen gib in tudi z mimiko 

ponazorim, ali so morda uganili prav. Naj podam konkreten primer v 

povezavi z učno uro, o kateri je govora v tem delu. Učna ura je bila 

namenjena novi temi – igrače. Učencem sem prinesla vrečo z 

desetnimi medvedki, sliko Božička in jim poskušala dodatno s 

pomočjo kretenj razložiti, da sem to, kar je v vreči, dobila od Božička. 

Na preprost način brez vključevanja maternega jezika so me 

razumeli, kaj jim želim sporočiti. Ko smo postopoma dobivali iz 

vrečke medvedka za medvedkom, jim je bilo vedno bolj zabavno in 

smešno, jaz pa sem odigrala vlogo začudene učiteljice nad darilom, 

ki sem ga dobila.  

 

Po uspeli učni motivaciji smo nadaljevali z delom. Učencem se hotela 

predstaviti zgodbico v povezavi z novo temo –igračami. Učenci že 

poznajo navodilo: »1,2,3 story time for you and me« in da ko ga 

zaslišijo, je čas za zgodbo. Ko pripovedujemo zgodbo, se usedejo v 

dva polmeseca, z namenom, da imajo vsi pregled nad tem kaj in kako 

pripovedujem. Seveda je potrebno poudariti, da vedno ne gre gladko 

in moramo včasih dodaten čas nameniti pripravi na samo poslušanje, 

ponovno z uporabo kretenj, mimike in očesnega kontakta. Dobra 

priprava je osnova za nadaljnje delo. Ko so učenci pripravljeni, 

začnem prikazom prve slike iz zgodbe, ki jo skupaj pokomentiramo. 

Nato pa sledi pripovedovanje. Pri pripovedovanju sem pozorna na 

uporabo svojega glasu in kretenj. Samo z golim osnovnim 

pripovedovanjem pri učencih ne bi vzbudila zanimanja, niti ne bi 

ohranila pozornosti za čas trajanja zgodbe. Glas prilagodim situaciji 

in likom v zgodbi, zgodbo poizkusim prikazati kar se da doživeto. 

Vedno s prstom kažem tudi na sličice, ki razkrivajo podrobnosti v 

zgodbi, da bi pri učencih ohranila raven motivacije za poslušanje. S 

»tretjim očesom« vedno spremljam potek poslušanja in 

pripovedovanje po potrebi prekinem, če ugotovim, da je to 

potrebno. Ponovno se poslužujem kretenj in demonstracije kaj je 

bilo narobe in kdo je bil udeležen. Ko je prvo pripovedovanje zgodbe 

mimo, naredimo krajši gibalni odmor. Navodila zanj so podana v 

tujem jeziku, učenci sledijo navodilom in jih izvršijo. Navodila so na 

primer »jump 3 times, turn around, dance, freeze …«. Po kratkem 

gibalne odmoru učence povabim k sodelovanju pri ponovnem 

branju. Tu in tam izpustim besedo in jo poizkušam izvabiti od 

učencev (npr. teddy bear). Način, kako učence spodbudim, da 

spregovorijo, je s kretnjo dlani za ušesom in pričakujočim pogledom, 

kar po navadi zadostuje. Če pa vidim, da je potrebna dodatna pomoč 

učencem, nakažem, za katero besedo gre (npr. yell…. pri besedi 

yellow).  
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Pouk običajno nadaljujemo pri mizicah, kjer učenci sedijo tudi pri 

drugih šolskih urah. Sama jim z demonstracijo prikažem navodila za 

delo. Učencem najprej pokažem učni list (vedno uporabljam barvne 

delovne liste) z igračami. Od učencev poskušam izvabiti besede za 

igrače, ki so na delovnem listu. Nato na tablo narišem križec in 

kljukico. Pokažem na posamezen znak in razložim, da križec 

predstavlja odgovor »No, it isn't.«, kljukica pa »Yes, it is.«. Nato 

gremo od vsake posamezne slike igrače in jih sprašujem, če se 

posamezna igrača pojavi v zgodbi. Nekateri učenci kimajo, večina jih 

kima in še dodaja »yes«, posamezniki pa se v začetnem primeru še 

ne odzivajo. Nato vzamem slikovno predlogo, s pomočjo katere sem 

prej pripovedovala zgodbo in prikažem, da igrača res nastopa v 

zgodbi, tako da jo pokažem na sliki. Ponovno ponovim vprašanje za 

že rešen primer, in s kretnjo naznanim, da pričakujem odgovor (dlan 

za ušesi). Ko dobim pravilen odgovor, zapojemo pesmico o svinčniku 

(I need a pencil, I need a pencil, what about you? What about you? 

Do you need a pencil? Do you need a pencil? Yes, I do. Na melodijo 

Mojster Jaka). Pred začetkom vzamem v roke svinčnik in ga dvignem 

v zrak. Podam navodilo, naj tudi oni storijo tako. Takrat pričnemo s 

petjem in čakamo, da vsi učenci držijo svinčnike v zrak, nato 

nadaljujemo z delom. Učenci naredijo križce in kljukice ustrezno ob 

slike glede na slišano zgodbo. Celotna aktivnost je vodena in nazorno 

podkrepljena z neverbalnimi metodami. Pri vsakem naslednjem 

rešenem primeru je lažje, saj učenci že vedo, kaj od njih zahtevam.  

Učno uro zaključimo z zaključimo z rutino, ki se glasi »1,2,3 tidy up, 

for you and me«, pri čemer z demonstracijo nakažem, da pospravimo 

pripomočke, tako učiteljica kot učenci. Ko so učni pripomočki 

pospravljeni, ponovno oblikujemo krog. Tokrat krog začnem s 

pomočjo »brain gym« dejavnosti, ki so primerne za delo v krogu na 

tleh, včasih pa končamo tudi s kakšno bolj živahno aktivnostjo 

(move-freeze …), igro ali pesmico. Vedno pa je moje vodilo, da 

povedano v čim večji meri prikažem na otrokom dojemljiv, razumljiv 

in zanimiv način. 

 

ZAKLJUČEK 

Učenci so tujemu jeziku v šolskem prostoru izpostavljeni le malo 

časa, kar v primerjavi z izpostavljenostjo maternemu jeziku 

predstavlja ogromno razliko. Kljub vsemu pa lahko z učenjem 

maternega jezika potegnemo kar nekaj vzporednic. Tudi učenje 

maternega jezika verjetno ne bi bilo tako uspešno, če otroku pri tem, 

ko mu govorimo »pa-pa«, ne bi pokazali zraven, kako pomahamo. 

Brez spremljave neverbalne komunikacije se lahko učinki 

povedanega hitro izgubijo. Enako pa je tudi pri pouku tujega jezika. 

Mimika, geste in očesni kontakt, nenazadnje pa tudi učinkovita raba 

glasu, povečata učno uspešnost, razumevanje in nenazadnje 

pomnjenje. Slednje se kaže predvsem po večkratnem vnosu in 

ponavljanju enakih gibov/pogledov v določenih situacijah, ki jih 

učenci prepoznajo in jim sledijo. V povezavi s tem dosegamo učne 

cilje poslušanja, navedene v učnem načrtu, in hkrati tudi cilje 
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govornega sporočanja. Oboji so namreč tesno prepleteni in brez 

uporabe neverbalne komunikacije le težko dosegljivi. Nebesedna 

komunikacija je tako sestavni del komunikacije učitelja, kot tudi 

komunikacije učenca. Z nebesedno komunikacijo učitelj stopa korak 

bližje ciljem s tem, ko hkrati ohranja nivo motivacije na visoki ravni, 

medtem pa je učenec vključen v učinkovito in celostno usvajanje 

tujega jezika v sicer časovno omejenem okvirju. 
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Povzetek: V predšolskem obdobju je treba posvetiti posebno 

pozornost zdravemu življenjskemu slogu ter otroke opolnomočiti z 

zdravim načinom prehranjevanja in pestrim naborom gibalnih 

aktivnosti. V teoretičnem delu bom predstavila pomen zdrave 

prehrane in gibanja na otrokov celostni razvoj, dotaknila se bom NTC 

metode, ki sem jo spoznala na fakulteti. V empiričnem delu pa bom 

predstavila primere dobre prakse, ki jih izvajamo v vrtčevskem okolju 

na nivoju skupine Polžki.  Skozi prednostno nalogo otroci v letošnjem 

letu spoznavajo zdrav način prehranjevanja in gibalne aktivnosti, ki 

jim omogočajo zavedanja samega sebe, z različnimi gibalnimi 

nalogami pa hkrati spoznavajo tudi svoje telo. 

 

Ključne besede: zdrav življenjski slog, gibalne aktivnosti, predšolsko 

obdobje 

 

Abstract: In the pre-school period, it is necessary to pay special 

attention to a healthy lifestyle and empower children with a healthy 

eating and a varied range of physical activities. In the theoretical part 

I will present the importance of healthy eating and exercise on 

children's holistic development, I will talk about Ntc method, which 

I started to learn at the university. In the empirical part, I will present 

examples of good practice that we implement in the kindergarten 

environment at the Polžki group. This year, children are getting to 

know a healthy way of eating and physical activities that enable them 

to be aware of themselves, and at the same time they get to know 

their body through various physical tasks. 

 

Key words: healthy lifestyle, physical activities, pre-school period 
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UVOD 

Pri predšolskem otroku so področja razvoja tesno prepletena: 

kognitivno, telesno, gibalno, spoznavno-zaznavni razvoj. S tem ko 

otrokom damo možnost zdravega življenjskega sloga, ustvarimo 

zdrav duh v zdravem telesu, ki je temelj za razvoj otroka. V 

spodbudnem učnem okolju otroku omogočimo primeren razvoj. 

Otrokom omogočamo spoznavanje pomena zdravega 

prehranjevanja, spoznavanje prehranjevanja v preteklosti, 

raziskovanje kje raste zdrava hrana v domačem okolju, sodelovanje 

pri pripravi zdravih obrokov. Z gibalnimi dejavnostmi celostno  

krepimo otrokov razvoj, z vsakim motorično senzoričnim dražljajem 

otroku spodbudimo nekaj novih sinaps. Sama sem se ves čas trudila, 

da sem otroke spodbujala in jim pripravila veliko vodenih dejavnosti, 

vendar tudi spontanih nisem zanemarila, saj se otroci največ naučijo 

ravno skozi metodo participacije, takrat ko izhajajo iz svojih 

pričakovanj in stališč, takrat tudi največ srkajo, v prvem starostnem 

obdobju je to najpomembnejše, saj so otroci zelo dojemljivi. 

 

Področje gibanja skozi kurikulum 

Z gibanjem otrok zaznava okolico, sebe, prav tako spoznava tudi čas. 

Gibanje je prva otrokova potreba, preko gibanja otrok zadovolji vse 

primarne potrebe, ob tem krepi pozitivno samopodobo. Razvoj 

procesa gibanja pri predšolskem otroku poteka od enostavnega h 

kompleksnejšemu, najprej otrok usvaja osnove, kot so plazenje, 

lazenje, hoja zatem stopi na višjo stopnjo gibalnih kompetenc. 

Motivacija otrok je bistvenega pomena, gibanje je treba zagotoviti 

dnevno in s tem krepiti nove gibalne koncepte. Šport in gibaje 

otrokom omogoča razvijanje intelektualnosti, krepi zdravje, otroci 

spoznajo upoštevanje pravil, učijo se strpnosti drug do drugega. 

Otrokom se pri gibanju posvečamo glede na njihove interese in 

sposobnosti (Kurikulum, 1999, str. 25).  

 

Pri gibanju bi želela izpostaviti »Omogočanje in spodbujanje gibalih 

dejavnosti otrok« meni enega najpomembnejših ciljev, ki ga 

vsakodnevno usvajamo v vrtcu, skozi: poligone, postaje, štafete, 

rajalne igre, elementarne igre, delo z žogami, preko joge. Vloga 

odraslega pri gibanju je priprava vodenih dejavnosti in ustvarjanje 

pogojev, v katerih se razvijajo spontane dejavnosti. Bistvenega 

pomena je spodbudno aktivno okolje, v katerem otrok skozi 

ponujene dejavnosti krepi kompetence gibanja. Vloga odraslega je 

otroka opolnomočiti, spodbuditi, pripraviti spodbudno okolje, 

različne materiale, otrokov trud pohvaliti in spodbuditi. Spretnosti 

otrok se razlikujejo od tistih, ki so bolj spretni od tistih, ki so manj. Z 

otroki je potrebno govoriti, jih opogumljati, bodriti, da tudi tisti, ki so 

manj spretni, začutijo zaupanje do vzgojitelja in s tem imajo tudi več 

veselja do gibalnih aktivnosti. Gibanje povezujemo z ostalimi 

področji kurikuluma. Otroci pri gibanju spoznavajo svoje telo, 

poslušajo utrip, občutijo znoj, spoznajo utrujenost, spoznajo, da je 

pomembno uživanje tekočine, spoznavajo smeri naprej, nazaj, levo, 

desno, učijo predlogov (v, na, pod, spodaj, zgoraj), ne smemo pa 
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pozabiti, da je vzgojitelj tisti, ki ustvarja varno in spodbudno okolje 

(Kurikulum, 1999, str. 29–30). 

 

Metoda NTC 

Po metodi NTC smo dognali nov pristop k celostnemu razvoju otroka, 

in sicer v predšolskem obdobju je količina ustvarjenih povezav med 

možganskimi celicami ogromna, tako imenovane sinapse otroku 

omogočajo kognicijo, če omenjene sinapse ne stimuliramo, te 

propadejo (Rajović, 2020, str. 16).  

 

Spodbudne vaje za razvoj nevronskih poti in povezav skozi gibanje 

Namen vaj je stimulacija razvoja povezav med nevroni, izvajamo vaje 

koordinacija z razvojem ravnotežja, vaje rotacije ter posebne vaje za 

dinamično prilagajanje očesa, zadnje nam predstavlja kar velik izziv, 

težave pa je verjetno pripisovati zaslonom. Naj vam na kratko opišem 

vaje za rotacijo, gre za enostavne vaje, ki jih izvajamo in razvijamo že 

v prvih letih življenja, najenostavnejše vaje izvajamo kot vrtenje okoli 

svoje lastne osi. Vaje koordinacije in ravnotežja zajemajo v 

pretežnem delu skoki, prevali, hoja po črti ali namišljeni črti, 

vijuganje, vajo pa lahko otežimo z naravnimi materiali, izvajamo pa 

lahko tudi vaje z elastiko, ki jo prepletemo kar v igralnici na narobno 

stran miz, otroci pa z lazenjem in premagovanjem in iskanjem poti v 

tako imenovani pajkovi mreži razvijajo nevronske poti. Vaje za 

dinamično prilagajanje očesa dosegamo s tekom v različne smeri, 

preskakovanjem ovir, v primeru, da smo v bližini gozda je 

priporočljivo, da vaje izvajamo kar v gozdu in se navežem na gozdno 

pedagogiko, štori, veje nam služijo kot ovire za preskakovanje in so 

izziv za doseganje ciljev, prav tako lahko izvajamo cel sklop vaj z žogo, 

kot so klasično podajanje, brcanje v gol, metanje na koš, tudi 

kotaljenje med stožci je zelo priporočljivo, starejši otroci pa se lahko 

igrajo tudi elementarne igre (Rajović, 2020, str. 103). Modri zasloni, 

kot so televizija, računalnik, telefon otrokom kolapsirajo celostni 

razvoj, saj so možgani v alfa stanju in zavirajo otrokovo nadarjenost, 

celostno pa zavirajo gibalni razvoj, otroci dnevno presežejo količino 

uporabe telefona, zaradi tega se dogajajo tudi poškodbe glave, 

kirurgi opozarjajo, da se v zadnjih letih srečujejo s povečanim 

številom poškodb glave, saj se otroci ob padcu ne znajo prestreči na 

roke, te so v žepu ali pa imajo v rokah telefon. Motorične dejavnosti 

zasnujemo na način od enostavnejših do kompleksnih, na ta način 

krepimo motorične kompetence otroka, vaje pred izvajanjem 

frontalno demonstriramo, izvajamo jih skupno, skupinsko ali pa 

individualno, kar je odvisno predvsem od predznanja in zahtevnosti 

vaj. Vesna Bezgovšek (2012, str. 211), ko razmišlja, trdi: 

     Gibanje pozitivno vpliva na otrokov razvoj, zato je pomembno, da 

mu že v predšolskem obdobju nudimo čim več različnih gibalnih 

izkušenj, da bo športno dejavnost sprejel kot trajno vrednoto, s 

katero se bo ukvarjal vse življenje. Otrokovo največje veselje in 

zadovoljstvo predstavlja igra, zato le-to združimo z gibanjem. Redna 

telesna aktivnost varuje in krepi zdravje v vseh življenjskih obdobjih. 

  Iveković je v svoji raziskavi trdi (2017, str. 270):  
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     Starši po navadi spodbujajo otroka k manj zahtevnim stvarem, 

vzgojitelji so tisti, ki imajo več zaupanja v otroka, v njegove telesne 

in motorične sposobnosti. Torej so vzgojitelji tisti, ki kreirajo 

otrokove gibalne spretnosti.  

 

Gibalne dejavnosti z različnimi metodami in oblikami dela v vrtcu 

pozitivno vplivajo na razvoj spretnosti, torej koordinacije pri 

predšolskem otroku. 

 

Priprava na gibalne aktivnosti 

Vse gibalne dejavnosti temeljijo na dobro zapisani pripravi, ki je 

osnova za izvedbo načrtovanih dejavnosti, kar pa nikakor ne pomeni, 

da otroke ne opolnomočimo s participacijo, vsak dober vzgojitelj 

upošteva tudi želje otroka, ki otroku omogočajo soudeležbo, 

priprava ali pa LDN je zgolj okvir, dober vzgojitelj po načelu 

subjektivne teorije vedno ustvarja zgodbe kot delno popisan list, žig 

pa dodajo naši otroci. Vodene dejavnosti zasnujemo z uvodnim 

delom: tek in gimnastične vaje, ki jih prilagodimo in usvajamo s 

pomočjo deklamacij lahko tudi prepevanja, na ta način otroke še bolj 

motiviramo. V glavnem delu izvajamo različne vaje, za katere pa si 

predhodno opredelimo cilje, ki jih želimo usvojiti, v tem delu delamo 

ustrezno število ponovitev. V glavnem delu izvajamo vaje po 

postajah, vključujemo poligone in mini štafete. V zadnjem delu 

poskrbimo za ustrezne raztezne vaje ter umiritev telesa, tu pridejo v 

poštev deli joge, tibetančkov, različnih masaž. 

Narava in zdrav slog 

V vrtcu otroke tudi naravoslovno opismenjujemo, naravo odkrivajo 

na prilagojen način, ki je primeren njihovi starosti, s tem raziskujejo 

in spoznavajo načine usvajanja novih spoznanj. Smiselno je, da otroci 

v dejavnosti aktivno sodelujejo, saj na omenjeni način skozi izkustvo 

usvojijo največ spoznanj, npr. obisk njive, bližnjega kmeta. 

Vzgojiteljica pa poskrbi za primerno motivacijo, razlago, pri tem ne 

smemo zanemariti, da otroci postavljajo vprašanja, vzgojiteljica jim z 

vprašanji pomaga priti do odgovorov (Priročnik h kurikulu za vrtce, 

2001, str. 174). Dejavnost zasnujemo na različne načine, lahko pa 

tudi po slednjem: Na sprehodu na njivah opazujemo sončnice, ki 

rastejo. Pogovarjamo se o tem, ali rastline na njivi poznajo? Otroke 

sprašujemo, ali so rastlino že jedli? Kateri del rastline je užiten? 

Katere izdelke iz sončnic lahko kupimo? Kdo je sončnična semena? 

Semena lahko tudi naberemo in jih uporabimo pri nadaljnjih 

dejavnostih (Priročnik h kurikulu za vrtce, 2001, str. 172). 

 

Prednostna naloga Zdrav življenjski slog v skupini Polžki 

Naloge smo se lotili celostno, v knjižnem kotičku so bile na voljo 

zanimive knjige o človeškem telesu, skozi katere smo opazovali 

zgradbo našega telesa. Naredili smo kar nekaj poskusov, in ugotovili 

kaj se zgodi, če z vso močjo tekamo, poslušali smo svoje dihanje, 

utrip srca in uprizorili smo delovanje naših pljuč. Spoznavali smo naša 

telesa, jih obrisovali ter se čudili obrisom.  Spoznavali smo naša čutila 

– s tipanjem smo ugotavljali, kaj se skriva v vreči, s poslušanjem smo 
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ugotavljali kateri znan zvok slišimo, kateri prijatelj me kliče, pripravili 

smo si pravo čajanko – spoznali lipov, melisin, čaj kamilice, bezgov 

čaj– okušali, vonjali, za boljši okus pa smo dodali sladek med. Prebrali 

smo pravljico Zelišča male čarovnice.  

 

 
Slika 1: Čajanka 

Vir: Lasten 

 

Spoznali smo tudi zdravo in nezdravo hrano, izdelali smo plakat o 

zdravi prehrani, spoznali pravilno umivanje rok, kar pa je 

najpomembnejše in najbolj zdravo – veliko smo se gibali in izkoristili 

vsako lepo vreme za igro na prostem zraku.  

 

 

 
Slika 2: Tek in igra z jesenskim listjem 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 3: Izdelava plakata o zdravi in manj zdravi prehrani 

Vir: Lasten 
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Slika 4: Obris telesa 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 5: Skakanje po lužah 

Vir: Lasten 

 

Gibalne dejavnosti smo nadvse raje izvajali zunaj, vendar zaradi 

vremenskih vplivov včasih to ni bilo mogoče. V času rahlih padavin 

smo si nadeli dežne plašče in opazovali, kaj se dogaja z naravo, 

naredili krajše sprehode ter opazovali luže, po lužah smo tudi skakali, 

presenetile so nas prve snežinke, ker na ta dan niso imeli vsi otroci 

primernih oblačil, smo dejavnost prilagodili ter prinesli sneg v 

igralnico, otroci so sneg tipali ga barvali in s tem razvijali fino 

motoriko. Naslednji dan smo organizirali igralni dan na snegu, otroci 

so se s sanmi spuščali po bližnjem bregu, naredili smo snežaka ter na 

snegu opazovali odtise naših obuval in različne sledi. V gozdu smo 

naleteli na številne ovire, ki pa pravzaprav niso bile ovire, ampak naši 

pripomočki, skozi katere smo pridobivali krasne gibalne izkušnje. 

Izvajali smo naravne oblike gibanja in jih povezovali s področjem 

matematike, jezika, družbe. Ob sotočju reke Krke in potoka Studena 

smo na igralih, ki so izdelana po načelih Montessori pedagogike 

krepili našo koordinacijo, razvijali natančnost, hodili naprej in nazaj, 

z odročenimi rokami ter si včasih naloge otežili z nošenjem različnih 

naravnih pripomočkov v rokah, kot so listje, palice, kamenje. Tekali 

smo po travi, pesku, listju, počasi in zelo hitro, oponašali smo različna 

gibanja živali ter ob tem deklamirali pesmi, ki so otrokom 

spodbudne. Prav tako smo otroke spodbujale k poskokom, skokom 

iz višine in skok v globino. Stali smo na eni nogi poskakovali se igrali 

ptice štorklje, odpravili smo se na daljši orientacijski sprehod do 

slinovške cerkve, kjer smo opazovali, kaj vse raste na njivah, se 

pogovarjali o lokalnih pridelkih, kako pride zelenjava iz njive v 
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trgovino, kje vse lahko kupimo zdravo prehrano. Pri slinovški cerkvi 

smo pojedli ovsene piškote ter zarajali z rajalno igro Tam v travi čepi 

zajček, otroci so se pri omenjeni rajalni igri spoznali: spoštovanja 

prijatelja, počakati priti na vrsto, spoštljivosti, upoštevanje 

različnosti. Prebrali smo pravljico Juha, ki iz buč se skuha, naredili 

smo okusno bučno juho, otroci so iz buče pobrali seme, narezali 

krompir ter so bili ves čas aktivno vključeni v proces. Spoznali so 

različna žita, med drugimi spekli ržen kruh z otrobi in ga z veseljem 

tudi pojedli. Ugotovili smo, da takrat ko imajo otroci možnost 

aktivnega sodelovanja, so bolj motivirani za pokušino manj zdravih 

in nepoznanih dobrot. Pogovarjali smo se o zdravem prehranjevanju. 

Otroci so ugotovili, da je uživanje sadja in zelenjave nujno, saj s tem 

ohranjamo zdravje in krepimo telo. 

 

 
Slika 6: Sankanje 

Vir: Lasten 

 
Slika 7: Peka kruha 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 8: Priprava bučne juhe 

Vir: Lasten 
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Slika 9: Kosilo, ki so pripravili otroci 

Vir: Lasten 

 

V telovadnici vrtca smo tedensko izvajali gibalne urice, v 

nadaljevanju vam opišem primer vadbene ure, ki je bila otrokom 

najljubša. Razvijali smo naslednji cilj: Omogočanje in spodbujanje 

gibalnih dejavnosti otrok ter uvajanje v igre, pri katerih je treba 

upoštevati pravila. Otrokom sva pripravili odpadni papir. V 

pripravljalnem delu, ki je trajal približno 10 minut, smo za ogrevanje 

izvedli lahkoten tek po telovadnici, otroci so v roke prijeli list časopisa 

in vozili različna prevozna sredstva ter ob tem oponašali zvoke vozil. 

Ko smo se ogreli, smo list papirja namišljeno prilepili na tla, to nam 

je omogočilo, da so bili otroci motivirani za gimnastične vaje. Z 

ogrevanjem poživimo otrokov krvni obtok, ustvarimo veselo 

razpoloženje v skupini in otroke spodbudimo k vadbi. Z 

gimnastičnimi vajami smo otrokom spodbudile pravilno  držo  telesa,   

sposobnost   koordinacije   gibanja,   sposobnost   ravnotežja,   

gibljivost   hrbtenice in sklepov, izvajali smo jih od ramenskega 

obroča, rok, hrbtenice, kolkov do nog in stopal.  Po gimnastičnih 

vajah smo pričeli z glavnim delom, časopisni papir so otroci zmečkali 

v žoge, se razvrstili v tri skupine in nadaljevali gibalno uro po 

postajah. Dejavnost je bila organizirana na ta način, da otroci niso 

čakali v dolgih vrstah in se dolgočasili. V prvi postaji so otroci svojo 

žogo metali na koš, da smo stvar še malo otežili, so metali na koš dve 

žogi hkrati, za nazaj so eno od žog poskusili prinesti pod brado. V 

drugi postaji so se z žogo poigravali in jo vodili med stožci, nalogo 

smo dodatno začinili z lahkimi plastičnimi kiji, s katerimi so otroci 

žoge vodili med stožci, na koncu pa so s kijem udarili v žogo in jo 

odbili v steno. V tretji postaji so imeli vsako žogo v eni roki ter delali 

so sonožne poskoke v obroče nato žogi metali v škatle. V sklepnem 

delu smo telo umirili po naporni vadbi, otroci so se razvrstili v pare, 

prvi je sproščeno ležal na mehki podlagi drugi otrok pa je izvajal 

masažo z žogo ob umirjeni glasbi, otroci so kotalili žogo po delih 

telesa prijatelja, z žogo so tudi tapkali, nekateri so ob masaži tudi 

prepevali, nato smo se zamenjali. Dinamiko celostnega gibanja smo 

prilagodili in na koncu smo skupaj pospravili tudi športne 

pripomočke.  
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Slika 10: Uvodni del gibalne dejavnosti 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Navade iz otroštva otroci prenesejo v odraslost, gibalne sposobnosti, 

ki jih razvijamo v vrtcu, so dobra popotnica in naložba za življenje. 

Vzgojitelj v vrtcu je tisti, ki lahko otroka opolnomoči in kreira zdrav 

življenjski slog posameznika in celostno gledano tudi širše družbe. 

Potreba po gibanju je otrokova primarna potreba, v predšolskem 

obdobju otroku omogočimo spodbudno učno okolje, kjer bo imel na 

voljo dovolj gibalnih spodbud za krepitev gibalnih konceptov. 

Načrtovanje mi je predstavljalo izhodišče za dobro pripravljene 

dejavnosti, pogosto pa sem ugotovila, da so otroci tako aktivno 

sodelovali, da smo vodene dejavnosti velikokrat prilagodili in jih tudi 

povezovali z drugimi področji npr. pri spoznavanju zdrave prehrane 

(obisk polja s sončnicami) smo na željo otrok izdelali tudi pogačo za 

ptice. Otroci so s prednostno nalogo Zdrav življenjski slog pridobili 

nova doživetja, znanja. To pa se zgodi takrat, ko so snovalci in 

soustvarjalci lastnih dejavnosti. 
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ki prihajajo iz tujega jezikovnega 

okolja 
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Povzetek: V besedilu smo se osredotočili na pouk slovenščine, 

natančneje književnosti. Ciljna skupina so bili otroci z motnjami v 

duševnem razvoju, ki so hkrati tujejezični oz. dvojezični. Predvidevali 

smo, da so poleg branja umetnostnih besedil pomembni tudi drugi 

dejavniki, kot so npr. priprava na izbiro besedila, obisk knjižnice, 

bralni napor, vzdušje med branjem, medsebojni odnosi in zaupanje 

v skupini, literarno znanje strokovnih delavcev … Proces obravnave 

besedil smo natančno analizirali in ga razdelili v sedem faz, katerim 

strokovni delavec sledi in jih z lastnimi modifikacijami izpelje ob 

obravnavanju umetnostnih besedil. 

 

Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, lažje motnje v 

duševnem razvoju, tujejezični ali dvojezični otroci, slovenščina, 

književnost 

 

Abstract: In the text, we focused on the teaching of Slovene, more 

precisely literature. The target group were children with intellectual 

disabilities who are at the same time foreign language or. bilingual. 

We assumed that in addition to reading literature, other factors are 

also important, such as e.g. preparation for text selection, library 

visit, reading effort, reading atmosphere, interpersonal relationships 

and trust in the group, literary knowledge of professionals … The 

process of reading texts was carefully analyzed and divided into 

seven phases, which the professional follows and carries out with his 

own modifications when dealing with literary texts. 

 

Key words: children with special needs, mild intellectual disabilities, 

foreign language or bilingual children, Slovene, literature 
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UVOD 

Obravnava umetnostnih besedil je eno izmed dveh temeljnih 

področij pouka slovenščine v slovenskih šolah. V osnovnošolskih 

učnih načrtih za slovenščino zajema obravnava umetnostnih besedil 

40 odstotkov letnega obsega ur, 60 odstotkov pouka slovenščine je 

namenjenih neumetnostnim oz. jezikovnim vsebinam. V 

Prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom, v katerega so vključeni učenci z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju, ki so podskupina otrok s posebnimi potrebami, 

so še posebej zahtevne obravnave umetnostnih besedil, preko 

katerih želimo strokovni delavci po eni strani spodbujati učence k 

ohranjanju stika z besedno umetnostjo, po drugi strani pa 

uresničevati cilje kurikuluma. Strokovni delavci moramo biti pri izbiri 

avtorjev oz. vsebin in dejavnosti premišljeni, tekom same obravnave 

besedil pa pozorni in občutljivi na odzive učencev, ki na nek način 

določajo potek učenja – pri čemer pa ne smemo minimalizirati ali 

celo izpustiti pričakovanih ciljev, ki bi jih naj ob obravnavanem 

umetnostnem besedilu dosegli. Poseben izziv v omenjenem 

izobraževalnem programu pa predstavlja obravnava umetnostnih 

besedil v skupinah, v katere so vključeni učenci, ki jim slovenščina 

predstavlja tuji jezik. Ti učenci se velikokrat s slovenščino srečujejo le 

v šoli, doma, po televiziji in preko družabnih medijev pa uporabljajo 

svoj materni jezik. Nekateri med njimi so v Sloveniji šele kratek čas. 

 

 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

Strokovnjaki, ki raziskujejo ali delujejo na področju razvoja področja 

oseb s posebnimi potrebami, pri opredelitvi motenj v duševnem 

razvoju (v nadaljevanju MDR) izhajajo iz opredelitve Ameriškega 

združenja za intelektualne in razvojne motnje (AAIDD), na katero se 

naslanja tudi trenutna opredelitev otrok z MDR, ki ga je v kriterijih 

določil Zavod Republike Slovenije za šolstvo (Kriteriji za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami, 2015). Otroci z MDR spadajo v skupino otrok s posebnimi 

potrebami, za katere so med drugim značilne znižane intelektualne 

sposobnosti ter pomembna odstopanja v prilagoditvenih 

spretnostih. Otroci z MDR imajo znižane sposobnosti učenja, 

sklepanja, reševanja problemskih situacij, abstraktnega mišljenja, 

presojanja (prav tam). Odstopanja v prilagoditvenih spretnostih se 

kažejo na področjih skrbi zase, govora in komunikacije, 

samostojnosti, socialnih spretnosti, sposobnostih praktičnih znanj, 

skrbi za lastno varnost, učnih in delovnih zmožnostih ter 

funkcionalnih učnih sposobnostih (prav tam). Vse navedeno otroke z 

MDR omejuje pri doseganju uspehov na učnem področju. V času 

osnovnošolskega izobraževanja ti otroci obiskujejo prilagojene 

programe vzgoje in izobraževanja ali Posebni program vzgoje in 

izobraževanja. Vključenost v vrsto programa je odvisna od samih 

motenj oz. sposobnosti funkcioniranja otroka. Ločimo otroke z 

lažjimi MDR, zmernimi MDR, težjimi MDR in težkimi MDR.  
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V prispevku se osredotočamo na otroke z lažjimi MDR, ki so vključeni 

v Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom. Zanje velja, da delujejo miselno bolj na konkretni ravni, 

uporabljajo preprostejši jezik, presojanje različnih situacij je lahko 

manj zrelo, kakor tudi odzivanje nanje (Kriteriji za opredelitev vrste 

in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami, 2015). 

 

Drugojezični oz. večjezični učenci  

V Prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom predstavljajo poseben izziv pri poučevanju učenci z 

lažjimi motnjami v duševnem razvoju, katerih družine izhajajo iz 

neslovenskih jezikovnih okolij. Termin otroci priseljenci povzemamo 

po Marijanci Ajši Vižitnin (2013), ki jih opredeljuje kot otroke, ki so 

se rodili v drugi državi ali kot otroke, katerih starši ali stari starši so 

se rodili v drugi državi. Če vnesemo vzporednico v naš  prostor: to so 

otroci priseljenci iz držav bivše Jugoslavije ali iz drugih evropskih in 

neevropskih držav, ki so v Sloveniji šele kratek čas; otroci priseljenci, 

ki so v Sloveniji že več let ter otroci, ki so sicer rojeni v Sloveniji, 

vendar njihovo domače jezikovno okolje ni slovensko. Vsem tem 

otrokom predstavlja slovenščina tuji jezik, s katerim se večinoma 

srečujejo v šolah, doma, s prijatelji ter na družabnih omrežjih pa 

uporabljajo svoj materni jezik.  

 

V Konceptu dela: Učne težave v osnovni šoli (Magajna, Čačinovič 

Vogrinčič, Kavkler, Pečjak in Bregar Golobič, 2008) zasledimo izraz 

drugojezični oz. večjezični učenci, kjer je ob drugojezičnosti oz. 

večjezičnosti učencev poudarjena tudi prisotnost socialno-kulturne 

drugačnosti. Zanje velja, da se težje sporazumevajo z okoljem, ker ne 

razumejo jezika, imajo drugačne kulturne norme, so pogosto 

osamljeni, negotovi (prav tam). Pomembno je, da se zavedamo razlik 

med socialnim jezikom, ki ga otrok uporablja za obvladovanje 

socialnih situacij, ter učnim jezikom, ki je pogosto bolj abstrakten in 

zahteva boljše poznavanje besedišča (prav tam). Majcen in Jelen 

Madruša (2018) poudarjata, da so še posebej občutljivi otroci, 

katerih izkušnja preseljevanja je lahko tudi travmatska, in se lahko ti 

učenci soočajo z različnimi stiskami, ki so posledice negativnih 

izkušenj (vojne, nasilje, ločitev od staršev). Prav šole so tiste, kjer se 

ti otroci srečujejo z vrstniki in učitelji in oboji predstavljajo ključne 

varovalne dejavnike psihosocialne dobrobiti otroka (prav tam). 

Sinjur (2016) je raziskal izvajanje specifičnih programov, ki jih 

oblikujejo in izvajajo osnovne šole v Sloveniji za pomoč pri 

vključevanju priseljenskih učencev. Ugotovil je, da to izvajanje ni 

preveč vzpodbudno, da ti učenci niso deležni ustrezne pozornosti in 

da se poleg jezikovnih težav srečujejo tudi s težavami socialnega 

vključevanja. Avtor poziva, da bi za uspešnejše izobraževanje teh 

učencev bila nujno potrebna aktivnejša podpora države, s 

konkretnimi in sistemskimi rešitvami. Prepletenost predstavljenih 

značilnosti drugojezičnosti oz. večjezičnosti ter značilnosti motenj v 
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duševnem razvoju otrok vplivajo na pouk slovenščine v Prilagojenem 

izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, še 

posebej pa na obravnavanje umetnostnih besedil. 

 

Učni načrt za slovenščino v Prilagojenem izobraževalnem programu 

z nižjim izobrazbenim standardom  

Slovenščina velja za temeljni splošnoizobraževalni predmet v 

osnovni šoli. Učencem predstavlja prvi oz. materni jezik, lahko pa je 

tudi kot drugi jezik oz. jezik okolja, v katerem se učenci usposabljajo 

za govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem jeziku. Preko 

štirih sporazumevalnih dejavnosti (govorjenje, poslušanje, branje in 

pisanje) obsega pouk slovenščine jezikovni in književni sklop. V 

okviru jezikovnega pouka razvijajo učenci sporazumevalno zmožnost 

v slovenskem jeziku, v okviru obravnavanja umetnostnih besedil pa 

pri književnosti učenci razvijajo tudi doživljajske, domišljijske, 

ustvarjalne ter vrednotenjske zmožnosti. Jezikovni del predvideva 

60% zasedenost vseh razpoložljivih ur, vsebine iz književnosti pa 

predvidoma zasedejo 40 % razpoložljivih ur v šolskem letu (Učni 

načrt. Slovenščina. Prilagojeni izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom, 2021). 

 

Pridobivanje temeljnega književnega znanja,  razvijanje in ohranjanje 

pozitivnega odnosa do branja neumetnostnih in umetnostnih 

besedil, oblikovanje jezikovne in književne kulture ter pozitivnega 

razmerja do slovenske književnosti so med drugim tudi splošni cilji 

pouka slovenščine v Prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom (Učni načrt. Slovenščina. Prilagojeni 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 2021). 

Učni načrt prepušča izbiro umetnostnih besedil za pouk književnosti 

učitelju, pri čemer pa morajo učitelji izbirati kakovostna besedila, 

vsebinsko ter zvrstno-vrstno raznolika ter primerna bralno-razvojni 

stopnji učencev ob upoštevanju individualnih razlik med njimi (prav 

tam). Tudi izbira metod in oblik dela je prepuščena učitelju, pri čemer 

pa mora biti v sam komunikacijski model pouka vkomponirano tudi 

spoznavanje in pridobivanje literarnovednega znanja, ki naj 

predstavlja učenčevo poglobljeno doživljanje, razumevanje in 

vrednotenje umetnostnega besedila (prav tam). Tukaj velja opozoriti 

na raziskavo Sinjura (2016), ki opozarja, da se pri nas premalo 

promovira in ponuja različne oblike izobraževanj za strokovne 

delavce, ki se pri svojem delu soočajo drugojezičnimi oz. večjezičnimi 

učenci. Tudi strokovni delavci poudarjajo, da potrebujejo konkretne 

nasvete in usmeritve, gradiva, sezname institucij, na katere bi se 

lahko obrnili. Avtor omenjene raziskave meni, da strokovni delavci, 

ki se ne izobražujejo na temo, tudi nimajo potrebnih kompetenc in 

posledično svojega pouka metodično in didaktično ne prilagajajo 

kulturni različnosti svojih učencev (prav tam). Pri pregledu navedenih 

dejstev ugotavljamo, da se pričakuje od strokovnih delavcev po eni 

strani, da ob upoštevanju učnega načrta izpeljejo obravnavane 

vsebine v skladu s komunikacijskim modelom pouka ter 

individualnimi značilnostmi učencev, hkrati pa konstruktivno 
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združujejo medsebojno različnost z učenjem spoštovanja, 

priznavanja in dialoga. 

 

Izziv obravnavanja umetnostnih besedil 

Obravnava umetnostnih besedila predstavljajo dvojezičnemu oz. 

tujejezičnemu učencu z MDR poseben izziv. Zaradi jezikovne bariere 

redko posega po umetnostnih besedilih in ne obiskuje knjižnice. V 

sklopu obravnave pri pouku pa ne gre le za doživljanje umetnostnega 

besedila, pač pa tudi za odkrivanje oz. iskanje določenih prvin, kar 

zahteva določeno poznavanje literarnovednega znanja. Ti učenci na 

splošno komaj dosegajo zadovoljiv nivo funkcioniranja v 

vsakodnevnih situacijah (ne le šolskih oz. učnih), zato lahko 

motiviranje teh učencev pri pouku književnosti predstavlja strokovni 

delavcem poseben izziv, prav tako motiviranje za poseganje po 

literaturi izven šolskega prostora. Pripravili smo poseben načrt za 

celostno branje umetnostnih besedil, ki so mu sledile predstavitve, 

končni cilj pa je bil povečati zanimanje za branje umetnostnih besedil 

(v slovenskem jeziku). Pri delu smo analizirali interese učencev, 

opazovali učence pri aktivnostih ter analizirali njihove reakcije, 

odgovore in predstavitve. 

 

Sedem faz: od predstavitve namena do evalvacije 

V uvodni fazi učencem predstavimo namene sledečih aktivnosti pri 

obravnavi umetnostnih besedil: branje umetnostnih besedil ter 

poročanje o njih. Naloga učencev je, da do naslednjega dne razmislijo 

o svojih interesih. Tako se miselno pripravijo na obisk knjižnice. 

Druga faza predstavlja čas pred obiskom knjižnice, ko preverimo 

interese in želje učencev samih. Učenci povedo, o čem bi želeli brati 

in govoriti. Prav tako so razmislili, kakšna naj bi bila njihova knjiga: 

velikost črk, velike ali male tiskane črke, ilustracije, kakšna naj bo 

tema (npr. živalska, otroštvo, družina, odraščanje …), ali naj bo veliko 

dialoga, kako obsežna naj bo zgodba. V našem primeru se je izkazalo, 

da je tovrstna aktivacija dobra, saj so učenci že pred samim odhodom 

v knjižnico aktivno razmišljali o nekaterih prvinah umetnostnega 

besedila ter pridobili notranjo motivacijo za branje umetnostnega 

besedila, hkrati pa ta pogovor strokovnemu delavcu zelo koristi, saj 

lažje pomaga in svetuje učencu pri dejanski izbiri umetnostnega 

besedila. Tretja faza predstavlja obisk knjižnice. Pri usmerjanju 

učenca skuša strokovni delavec učenca usmerjati h kakovostni 

literaturi, ni pa to prednostni kriterij. Pomembno je, da knjigo izbere 

učenec sam. Sledi faza z branjem umetnostnih besedil oz. izbranih 

knjig. Poskrbimo za prijetno vzdušje, dogajanje v naprej napovemo, 

pripravimo čaj, piškote, kakav. Učencem omogočimo branje v 

dvojicah, umirjeno medsebojno komunikacijo; predvsem pa pomoč 

šibkejšim bralcem. Pomembno je, da učitelj pred to fazo vsa izbrana 

besedila tudi sam spozna, saj bo le tako lahko učinkovito komuniciral 

z učenci, razumel njihove čustvene in domišljijske odzive. Besedilo 

oz. knjigo imajo učenci možnost prebrati večkrat, časa jim damo 

dober teden. V peti fazi se učenci pripravljajo na predstavitve. 

Pogosta oblika predstavitev je plakat. Učencem demonstriramo 
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primer z ustrezno vsebino, kar jim omoči vpogled v pričakovanja in 

lažje doseganje ciljev. Predstavitve pripravimo v šoli, da ne 

bremenimo staršev, ki so velikokrat prav tako šibki na obravnavanem 

področju, kar povzroča nepotrebne frustracije tudi njim. Jasno 

predstavimo, katere podatke naj bi predstavitev vsebovala. V 

začetku naj bo malo literarnovednih pojmov. V šesti fazi učenci 

predstavijo svoja besedila. Obnovijo vsebino (ob ilustracijah) ter 

predstavijo pričakovane podatke. Poskrbimo, da bodo tudi te 

predstavitve potekale v prijetnem ozračju, da smo vsi udobno 

nameščeni in odprti za komunikacijo. V zadnji fazi evalviramo proces 

ukvarjanja z umetnostnim besedilom. Pri tem učence ozavestimo, da 

je besedna umetnost lahko v katerem koli jeziku, da jo lahko polno 

doživijo tudi v svojem maternem jeziku in naj negujejo obe jezikovni 

izkušnji. Krovni pomen pouka književnosti je otrokom vzbuditi 

interes za umetnost zaradi sprostitve, zabave, doživetja, razvijanja 

odnosov.  

 

Rezultati 

V našem primeru je izvedba celotnega sklopa trajala približno 3 

tedne. Že ob obisku knjižnice so bili vidni rezultati miselne aktivacije, 

kar so učenci izrazili z nestrpnim pričakovanjem obiska knjižnice. 

Med samim obiskom knjižnice in izbiranjem knjig so učenci s težavo 

našli knjigo, ki bi ustrezala njihovim pričakovanjem. Predvsem si 

želijo knjig, ki bi bile že primerne za najstnike (gre za skupino 

učencev, starih 10 in 11 let), hkrati pa naj bi bilo malo besedila. Ker 

takšnih besedil ni veliko, so nekatere učence med brskanjem 

pritegnile tudi druge teme, knjige so izbirali predvsem na osnovi 

naslova, ilustracij ter obsega. Vsi učenci so potrebovali individualno 

pomoč pri izbiri. Dogovorili smo se, da knjig sprva še ne odnesejo 

domov. S tem se izognemo težavam s pozabljanjem doma in imajo 

vsi učenci izbrane knjige na voljo, ko jih pri šolskih aktivnostih 

potrebujejo. Knjige so učenci imeli na polički v razredu. Opazili smo, 

da so samoiniciativno posegali v odmoru po njih, tudi po knjigah 

sošolcev. Dan branja je bil napovedan, učenci pa so k branju pristopili 

bistveno bolj sproščeno, kakor smo pričakovali in imeli izkušnje v 

preteklosti. Brez težav so prosili za pomoč pri branju, dvema 

učencema smo omogočili, da je prvo branje izvedla učiteljica ali 

spremljevalka. Po tem dnevu so učenci nesli svoje knjige domov. 

Poročali so, da so jih prebrali tudi doma, sami zase ali sorojencem. 

Dogovorili smo se, da bodo za predstavitev pripravili plakat. Sama 

priprava plakata je zahtevala veliko individualne pomoči. Določili 

smo npr. avtorja, naslov, kraj dogajanja, čas dogajanja, iskali 

zanimive besede in njihove razlage. Dodali smo lastne ilustracije. 

Predstavitve so bile sproščene, zanimive, vsi učenci so brez težav 

predstavili svoje delo in obnovili vsebino knjige. Po samih 

predstavitvah so učenci ob vračanju knjig v knjižnici posegli po 

naslednjih, vsi pa so si izbrali knjigo, ki jim je bila zanimiva in jih je 

predhodno pritegnila ob predstavitvi sošolca. 
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ZAKLJUČEK 

V skrbno načrtovanem procesu smo v skupini tujejezičnih učencev z 

MDR izpeljali celostno obravnavo umetnostnega besedila. Oblikovali 

smo večfazni model, po katerem smo s skrbno načrtovanim 

procesom učence spremljali skozi celoten proces branja 

umetnostnega besedila ter poročanja o njem, vse od začetnega 

razmišljana o branju pa vse do končnega poseganja po naslednjem 

besedilu.  Za uspešno izpeljavo se je izkazalo, da so faze pred samim 

branjem umetnostnega besedila pomembno vplivale na dejansko 

sprejemanje in doživljanje umetnostnih besedil. Prav tako se je 

potrdil pomen dobrega vzdušja tekom celotnega procesa, predvsem 

pa med branjem in predstavitvami. Ob zavedanju, da imamo pred 

seboj učence z velikimi težavami z jezikom in branjem, pa je 

izrednega pomena posluh in razumevanje strokovnega delavca, ki s 

svojo subtilnostjo omogoči učencu po eni strani toliko pomoči, kot je 

potrebuje, po drugi strani pa poskrbi, da učenec doživi zadovoljstvo 

ob uspehu, saj le ob dojemanju prijetnega bo učenec nadaljeval s 

poseganjem po literaturi. Umetnost nima praktičnih ciljev, pač pa je 

njen cilj sprostitev, spodbujanje radovednosti, razvijanje aktivnega 

odnosa do življenja.  
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NAVODILA ZA AVTORJE 

 
   Članki za objavo v strokovni reviji Realka naj praviloma obsegajo okoli 

18.000 znakov s presledki ali okrog 2800 besed. Vse morebitne krajše ali 

daljše članke od teh omejitev bo uredništvo vzelo v presojo objave. Članek 

mora vsebovati povzetek s ključnimi besedami v slovenskem in angleškem 

jeziku, uvod in osrednjo vsebino, podprto z izsledki strokovne teorije, ki se 

odraža v praktičnem delu, na koncu zaključek ter viri in literatura.  

   V članku je lahko največ 5 slik/grafov, ki jih ustrezno označite pod 

sliko/grafom s podatki vira. Povzetek ima od 100 do 150 besed, ključne 

besede od 3 do 5 ključnih besed brez pike za ključnimi besedami. Razmik 

med vrsticami je poljubno 1,2 v celotnem besedilu, med ostavki je prosta 

vrstica, pisava je Calibri (telo), 12 pt, poravnava besedila obojestranska, 

literatura in viri so levo poravnani in razvrščeni po abecednem vrstnem 

redu z oštevilčenim seznamom (najmanj 5 virov).  

   Že objavljenih prispevkov, ki so v postopku presoje pri drugi reviji, ne 

sprejemamo v objavo. Ob oddaji članka podpišete tudi Izjavo o zaščiti in 

odgovornosti prve objave samostojnega avtorskega strokovnega članka 

v strokovni reviji Realka. Podatki o avtorju naj vsebujejo ime in priimek, 

strokovni naziv, naslov ustanove, domači naslov, telefonsko številko in 

elektronski naslov. Tematike revije ni določena, je pa osredotočena na 

vzgojo in izobraževanje. Glede na aktualnost pa bodo določene številke 

tudi tematsko določene. Revija izhaja enkrat na mesec, lahko tudi dvakrat 

ali trikrat.  

 

Za objavo v reviji pišite na realka.izobrazevanje@gmail.com in posredovali 

vam bomo podrobnejša navodila glede pisanja.  
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Med tekstom se tudi sklicujete na reference in vso sklicevanje, 

povzemanje, citiranje naj bo urejeno dosledno tako med tekstom kot tudi 

potem v bibliografskem opisu na koncu članka. Pri vsem tem smo vam tudi 

v pomoč in podporo.  
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