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Beseda urednice 

 

Praznična številka, ki je pred nami, prinaša pester tematski izbor 

različnih primerov dobre prakse s področja predšolske vzgoje in 

osnovne šole. Tokrat smo odobrili večje število prispevkov, saj so s 

svojo kakovostjo zelo obogatili publicistiko z omenjenega področja. 

Vsi skupaj se zavedamo, da imamo pedagogi različne vloge v vzgoji 

in izobraževanju, tokrat pa je na celoten uredniški odbor pustil velik 

pečat članek Tjaše Pegan Leversund z naslovom Učitelj, ki pozna sebe 

in svet za druge. Avtorica v članku opisuje in predstavi točno to 

miselnost, ki jo tudi v Realki zagovarjamo in k njej stremimo – naša 

pedagoška vloga postaja tudi vedno bolj eksistencialna. Verjamemo, 

da to, kar opredeljuje predvsem učitelja pri vzgoji in izobraževanju, 

je njegova sposobnost poučevanja in pozitiven vpliv na učeče. Vedno 

bolj bomo učitelji presegali poučevanje, saj smo že vkorakali v 

obdobje, ko ima poučevanje različne obraze in učitelji moramo tudi 

opravljati še kakšno drugo vlogo, kjer nas učeči predvsem vidijo in 

potrebujejo kot mentorje, vzornike, svetovalce … Poučevanje 

običajno vključuje upoštevanje določenega učnega načrta in 

zagotavljanje, da učenci razumejo, kaj se poučuje. Iz te vloge izvirajo 

vse druge vloge učitelja, kajti če učitelj ne uspe pri izvajanju svoje 

osnovne odgovornosti pri podajanju znanja, bo morda težko kako 

drugače vplival na otroka. Velikokrat se učitelji ne vidimo kot 

vzorniki, vendar smo. S svojim delovanjem pomagamo tudi pri 

oblikovanju značaja otroka.  

A veš, učitelj/vzgojitelj, svoj dolg? Nagovarjam vas v razmišljujočem 

vprašanju, da gremo večkrat v svoje globine, plitvine in iz njih kdaj 

tudi odstranimo gnile korenine, da bi lahko to vlogo, ki jo imamo, 

opravili najboljše. Za njih, za vse otroke tega sveta, ki jih učimo, ker 

 
Jasna Colnerič, prof. slov.  

mag. manag. izobraž. 
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Pomen izkustvenega učenja v 

vrtcu 
 

KATJUŠA BOŽIČ, dipl. vzg. 

Vrtec Semedela 

bozickatjusa@gmail.com 

 

Povzetek: Namen raziskovalne naloge je preučiti, v kolikšni meri in 

na kakšen način vzgojiteljice načrtujejo dejavnosti za spodbujane 

izkustvenega učenja v eni izmed manjših enot na podeželju, in sicer 

v oddelkih od prvega do šestega leta starosti otrok. Otroci se ob 

takšnem načinu učenja naučijo sodelovanja, samostojnega iskanja 

informacij in rešitev problema, soodgovornosti v procesu učenja, 

kritičnega mišljenja, načrtovanja in aktivnega raziskovanja na podlagi 

konkretnih izkušenj. Znanje, ki ga tako pridobijo, je trajnejše, saj je 

pridobljeno na osnovi lastnih izkušenj in spoznanj. V teoretičnem 

delu smo predstavili teoretična izhodišča učenja in na kratko 

opredelili izkustveno učenje v predšolskem obdobju. Empirični del 

zajema raziskovanje dela vzgojiteljic manjše vrtčevske enote na 

podeželju, s pomočjo intervjuja posameznih vzgojiteljic, na temo 

Izkustveno učenje v vrtcu. Na tak način smo zajeli delo v vseh 

starostnih oddelkih otrok v omenjeni enoti, starih od enega do šest 

let. 

 

Ključne besede: izkustveno učenje, konkretna izkušnja, učno okolje 

 

Abstract: The purpose of the research task is to examine the extent 

to which and in what way educators plan activities to promote 

experiential learning in one of the smaller units in rural areas, namely 

in the departments from the first to the sixth year of children's age. 

With this way of learning, children learn to cooperate, independently 

search for information and solve problems, co-responsibility in the 

learning process, critical thinking, planning and active research based 

on concrete experiences. The knowledge that they acquire is more 

lasting, as it is acquired on the basis of their own experience and 

knowledge. In the theoretical part, we presented the theoretical 

starting points of learning and briefly defined experiential learning in 

the preschool period. The empirical part includes research on the 

work of educators of a small kindergarten unit in the countryside, 

with the help of interviews with educators, on the topic of 

experiential learning in kindergarten. In this way, we included work 

in all age departments of children in the mentioned unit, aged from 

one to six years. 

 

Keywords: experiential learning, concrete experience, learning 

environment 
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UVOD 

V vrtcih se že nekaj let močno poudarja izkustveno učenje otrok 

preko vseh čutil in lastnega zaznavanja posameznika. V vrtcu smo 

zaposleni kot vzgojiteljica. Iz svojih več kot 20-letnih izkušenj dela z 

otroki v vrtcu lahko potrdimo, da je tovrstno učenje izziv, tako za 

vzgojitelje, ki otrokom ponujajo dejavnosti za spodbujanje 

izkustvenega učenja, kot tudi otrokom, ki v takih dejavnostih 

večinoma zelo radi sodelujejo. Način učenja na podlagi izkušenj torej 

omogoča, da otroci najdejo odgovore na neko raziskovalno vprašanje 

s podatki in informacijami, ki jih iščejo sami ali s pomočjo 

vzgojiteljice. Pomembno je, da jih učimo skozi različne izkušnje, 

preko katerih sami preizkušajo manipulirati z materiali, sredstvi, jih 

začutiti z vsemi svojimi čutili in zaznavami ter se naučijo poiskati 

odgovore na lastna vprašanja, ki se jim zastavljajo. Na podlagi 

lastnega opazovanja in izkušenj videnega in slišanega se otroci največ 

naučijo. Lažje sprejemajo informacije in si jih zapomnijo, če jih 

doživljajo med lastno aktivnostjo, kakor pa informacije, ki se jih brez 

aktivnosti učijo zgolj na pamet. V članku nas zanima predvsem, v 

kolikšni meri in na kakšen način vzgojiteljice načrtujejo dejavnosti za 

spodbujane izkustvenega učenja v omenjeni enoti, in sicer v oddelkih 

od prvega do šestega leta starosti otrok. Zanimalo nas je tudi 

poznavanje pomena izkustvenega učenja in mnenje vzgojiteljic o 

učinkovitosti le-tega. Z vzgojiteljicami posameznih oddelkov smo se 

dogovorili za intervju. 

 

Učenje v predšolskem obdobju 

Strokovna definicija učenja pravi: »Učenje je vsaka sprememba v 

vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih 

ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali 

razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev« (Marentič Požarnik, 2000, 

str. 10). Otrok se je zmožen, ob primernih spodbudah, že zelo zgodaj 

marsičesa naučiti (npr. igranje na instrument, učenje tujih jezikov 

ipd.). Treba se je zavedati, da se otrok veliko nauči med igro in da je 

prav igra v otroštvu zanj najpomembnejši način učenja (prav tam). V 

Kurikulumu za vrtce (1999, str.19) je zapisano, da »učenje 

predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in 

pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku o 

dejavnostih ter oblikovanju predstav in predpojmovnih struktur na 

osnovi prvih generalizacij, na notranji motivaciji in reševanju 

konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj.« Vloga 

odraslega je, da prepoznava otrokove potrebe in ga spodbuja pri 

reševanju problemov. Pri tem ima pomembno vlogo priprava 

ustreznega učnega okolja, ki je primeren otrokovi razvojni stopnji in 

potrebi ter priprava materiala, ki otrokom nudi možnost za mentalne 

procese, postavljanja problemov in reševanja le-teh. 

 

Izkustveno učenje 

Otrok v predšolskem obdobju pridobiva osnove za višje oblike učenja 

in razvoj mišljenja, razvija čutne vtise (ko tipa, opazuje, posluša, 

voha, ko se aktivno ukvarja z raznim gradivom, sestavlja …), pa tudi 
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socialne izkušnje, ko prevzema različne vloge pri igri s sovrstniki 

(Požarnik, 2000). Otroka v razvoju vodi radovednost. Spet in spet se 

mu porajajo nešteta vprašanja »zakaj«, »kako nekaj deluje«, »kaj bi 

se zgodilo, če…« in podobno. Naloga vzgojitelja je le, da ga vodi do 

odgovora (Pečarič, E. 2016, str. 16). 

 

Model izkustvenega učenja po Davidu Kolbu sestavljajo štiri stopnje, 

ki se povezujejo v cikličen proces izkustvenega učenja, pri tem pa ni 

nujno, da učni ciklus vedno začnemo pri isti fazi. Pomembno je 

predvsem, da učne situacije oblikujemo tako, da spodbujajo 

prehajanje od ene faze k drugi fazi. Pomembno je, da se otrok 

izkustveno uči z neposredno vpletenostjo, doživljanjem z vsemi čutili 

in čustvi prek gibanja, igre vlog, do opazovanja slik, filmov, diagramov 

ipd. Nastalo je kot izraz želje, da se tesneje povežeta teorija in praksa, 

izkustveno spoznavanje resničnosti in konkretna akcija (Požarnik, 

2000, str. 123). 

 

Predstavitev posameznih faz: 

1. Konkretna izkušnja: Poudarek je na konkretni izkušnji, ne na 

teoriji in posploševanju (npr. fizično srečanje osebe s kolesom). 

2. Razmišljujoče opazovanje: Je faza, ki izhaja iz konkretne izkušnje. 

Razmišljamo o izkušnji in jo želimo razumeti. (Oseba ima 

priložnost, da sama opazuje, zakaj ji vožnja uspeva ali ne, npr. 

poganjanje pedal vodi do premikanja koles, s pritiskom na zavoro 

se kolo ustavi ipd.). 

3. Abstraktna konceptualizacija: Poudarek je na logičnih sklepanjih 

in razumevanju. Teorija se uporablja za osmišljanje dogodkov 

(oseba razmišlja o načinih izboljšanja pri naslednjem poskusu 

vožnje kolesa). 

4. Aktivno eksperimentiranje: Preizkusijo se nova spoznanja, v 

novih situacijah, kar pripelje do nove konkretne izkušnje. (Vsak 

ponovni poskus vožnje s kolesom je okrepljen z informacijami, ki 

jih je oseba pridobila v prejšnjih  treh fazah. Preizkuša nove 

načine vožnje.) 

 

Problem, namen in cilji raziskovanja 

Menimo, da v vrtcu še vedno premalo posegamo po načinu dela, kjer 

otrok aktivno sodeluje. Preveč posredujemo znanja in dejstva, ki niso 

pridobljena z lastno aktivnostjo in izkušnjami. V teoretičnem delu 

smo prišli do spoznanj, da otrok potrebuje predvsem spodbudno 

učno okolje za to, da je notranje motiviran in s tem pripravljen na 

nova raziskovanja. Namen raziskave je ugotoviti, v kolikšni meri 

vzgojitelji uporabljajo strategije za spodbujanje izkustvenega učenja 

na posameznih področjih kurikuluma in ali načrtovanje ciljev sloni na 

vzgojiteljevih lastnih močnih področjih.  Cilji, ki smo si jih zadali, so 

sledeči: 

− Presoditi razumevanje izkustvenega učenja in odnos do le-tega s 

strani vzgojiteljev. 
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− Ugotoviti, ali obstajajo pomembne razlike med vzgojitelji pri 

načrtovanju dejavnosti izkustvenega učenja glede na posamezno 

starostno skupino otrok. 

 

Kvalitativno raziskovanje 

V okviru kvalitativne raziskave smo želeli ugotoviti: 

1) Kako vzgojitelji razumejo izkustveno učenje in na kakšen način ga 

spodbujajo? 

2) Na katerih področjih kurikuluma za vrtce vidijo vzgojitelji največ 

možnosti za načrtovanje dejavnosti za spodbujanje izkustvenega 

učenja glede na starostno skupino otrok? 

3) Kaj je najbolj pomembno, po mnenju vzgojiteljev, pri spodbujanju 

izkustvenega učenja otrok? 

4) Na kakšen način vzgojitelji spremljajo in beležijo nova spoznanja, 

izkušnje in znanje otrok, pridobljene z izkustvenim učenjem? 

 

Vključeni v raziskavo/Vzorec Raziskovanja 

V raziskavo smo vključili tri vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so 

zaposlene za polni delovni čas v eni izmed enot Vrtca Semedela. 

Sodelujoče vzgojiteljice predšolskih otrok (zaradi anonimnosti so 

imena vzgojiteljic izmišljena) so vzgojiteljica Živa, ki ima 35 let 

delovne dobe in je trenutno zaposlena v oddelku otrok, starih 1 do 2 

leti v zgoraj omenjeni enoti. Vzgojiteljica Mara ima 38 let delovne 

dobe v vrtcu in je zaposlena kot vzgojiteljica v oddelku otrok starih 

od 4 do 6 let. Vzgojiteljica Metka ima 37 let delovne dobe. Že nekaj 

let dela v oddelku otrok starih od 2 do 3 let. 

 

Metoda in tehnike raziskovanja 

V okviru izvedbe kvalitativnega raziskovanja smo za zbiranje 

empiričnih podatkov uporabili deskriptivno metodo empiričnega 

pedagoškega raziskovanja. Za tehniko zbiranja podatkov smo 

uporabili polstrukturiran intervju (glej prilogo 1). S pomočjo 

relevantne literature na obravnavano tematiko smo sestavili 

izhodiščna vprašanja za polstrukturiran intervju, ki je vseboval tri 

vsebinske sklope. Vsak sklop je vseboval vprašanja, ki so se nanašala 

na uporabo strategij izkustvenega učenja v vrtcu, na uporabo 

spodbud za učenje preko izkušenj v oddelkih vseh starostnih obdobij 

otrok in na načine preverjanja in beleženja vzgojiteljev o otrokovih 

dosežkih s pomočjo izkustvenega učenja. Vprašanja smo prilagajali, 

spreminjali, dodajali ali odvzemali glede na potrebe posamezne 

intervjuvane vzgojiteljice in na način, da se nismo oddaljili od 

bistvene tematike. Vzgojiteljice smo seznanili z namenom raziskave. 

Za intervju smo se dogovorili na isti dan, z vsako vzgojiteljico posebej. 

Za vsako posameznico je intervju trajal povprečno 15 minut. Zaradi 

lažje analize je bilo samo intervjuvanje posneto na zvočni medij z 

dovoljenjem vsake intervjuvane posameznice. 

 

Metode obdelave podatkov 

Z zvočnega zapisa intervjuja smo naredili (dobesedno) transkripcijo 

besedila intervjuja in ga le nekoliko slogovno uredili. Za potrebe 
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kvalitativne raziskave smo s pomočjo obarvanja besedilnih 

odgovorov vzgojiteljic, besedilo razdelili v posamezne kategorije, 

glede na raziskovalna vprašanja po sklopih. Tako smo ustvarili tri 

kategorije: (1) vzgojiteljevo poznavanje pomena izkustvenega 

učenja, (2) pomembne spodbude za otroke pri spodbujanju 

izkustvenega učenja na vseh področjih kurikuluma in (3) preverjanje 

in beleženje vidnega napredka pri otrocih. 

 

Rezultati in razprava 

V poglavju predstavljamo rezultate kvalitativne raziskave, ki smo jih 

pridobili z analizo intervjujev treh vzgojiteljic predšolskih otrok. 

Poglavje je sestavljeno iz treh področij: 

 

Vzgojiteljevo poznavanje pomena izkustvenega učenja 

(1) Opredelitev izkustvenega učenja 

Vzgojiteljice menijo, da izkustveno učenje na splošno temelji na 

otrokovem neposrednem stiku z materiali, aktivnem sodelovanju in 

samostojnem raziskovanju in iskanju nekih rešitev nastale 

problemske situacije. Vzgojiteljica Živa pravi, da mora pri tem otrok 

vključiti vsa svoja čutila in da pri tem ni pomemben »izdelek« temveč, 

da pomembnost daje celotnemu procesu, ki se razvija pri tem. 

Enakega mnenja je vzgojiteljica Mara, ki pravi, da ob pojmu 

izkustveno učenje, najprej pomisli na otrokovo aktivno učenje, da je 

fizično aktiven in pri tem uporablja vse svoje čute. Vzgojiteljica Metka 

poudarja, da gre predvsem za to, da se otrok s tovrstnim učenjem uči 

predvsem na osnovi že pridobljenih izkušenj, v konkretnih situacijah, 

iz neposrednega okolja.  Kot piše Garvas, (2010) je izkustveno učenje 

v bistvu učenje, pri katerem se povežeta teorija in praksa. Bistveno 

vlogo pri predšolskem otroku ima torej konkretna osebna izkušnja, 

saj je za izkustveno učenje značilno, da se največ naučimo, če nekaj 

naredimo sami in smo v to aktivno vključeni. Mijoč, (1995, str. 39) 

pravi: »V življenjskih položajih je učenje vselej celovito; to ni zgolj 

spoznavni proces, temveč se prepleta z razmišljanjem, s 

čustvovanjem in dejavnostjo.« Mijoč (1995) izkustveno učenje 

opredeli kot ustvarjalni proces. Pravi, da to ni učenje na podlagi 

poskusov in napak; to tudi ni verbalno učenje  ali  memoriranje. Je  

proces ustvarjalnega  spreminjanja  dojete  situacije  v novo  

spoznanje;  je  spoznanje,  ki  je  utemeljeno  na  lastni  izkušnji  in  

lastnem  razmišljanju, na tem izhodišču pa posameznik išče možnost 

aplikacije v praksi, ko dejansko v praksi preizkuša svoja spoznanja 

(Garvas, 2010, str. 36–37). Izkustveno učenje temelji na konkretnih 

osebnih izkušnjah. Vsak posameznik v nove izkušnje vstopa z že 

nekim predznanjem, prejšnjimi izkušnjami, svojimi teorijami ter 

svojo osebnostjo. Zato je tudi vsaka situacija za posameznika lahko 

povsem drugačna izkušnja. Vsakdo situacijo doživlja drugače, glede 

na prejšnje izkušnje (prav tam). Vzgojiteljica Živa pravi, da učenje 

otrok ni to, da jim le podajamo neko snov, ampak da jim damo 

priložnost, da podano teorijo v praksi preizkusijo. 
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(2) Pomembnost izkustvenega učenja v predšolskem obdobju 

Vzgojiteljice so mnenja, da je izkustveno učenje primerno in v 

predšolskem obdobju pomembno v vseh starostnih skupinah. 

Vzgojiteljica Živa pravi, da se metodo izkustvenega učenja po njenem 

mnenju v oddelku najmlajših otrok, starih 1 do 2 leti, največ 

uporablja, ker veliko raziskujejo s pomočjo svojih čutil. Vzgojiteljica 

Mara je mnenja, da je izkustveno učenje pomembno za celotno 

predšolsko obdobje, od dojenčka naprej in dodaja: »Če je otrok 

aktiven, si bo te stvari bolj zapomnil, jih bo bolj raziskal, bo pač začel 

nekje, kjer so njegove sposobnosti, jih bo razvijal naprej, oz. se mi zdi, 

da bolj, ko so otroci aktivni, več od tega odnesejo.« Vzgojiteljica 

Metka poudarja pomen izkustvenega učenja z mislijo, da je to najlažji 

način učenja in dela, ki se ga v največji meri poslužujemo v 

predšolskem obdobju, pa tudi kasneje. Sama pravi tako: »Otroci 

pridejo iz različnih okolij. Eni s seboj že prinesejo nekaj izkušenj, 

nekateri teh izkušenj nimajo in ker so to mlajši otroci (2–3), je z njimi 

potrebno delat predvsem na pridobivanju izkušenj. Ker v tem 

obdobju se otroci najlažje učijo, so najbolj aktivni, razmišljajo, 

opazujejo konkretne situacije. Mislim, da je to najbolj pomembno za 

njih.« V članku Puklek Levpušček (2019) navaja teorijo izkustvenega 

učenja po David A. Kolbu, ki je v primerjavi z ostalimi avtorji (Dewey, 

Lewin in Piaget) najmočneje vplival na pojmovanje in uveljavitev 

tovrstnega učenja. Kolb poudarja večsmernost procesa učenja, v 

katerem se ves čas prepletajo procesi delovanja, razmišljanja in 

čustvovanja. Kolb v modelu opisuje izkustveno učenje kot proces, ki 

se začne s konkretno izkušnjo, tej sledi razmišljujoče opazovanje, 

nato abstraktna konceptualizacija, ter na koncu aktivno 

eksperimentiranje. 

(3) Pogostost uporabe izkustvenega učenja na določenem 

področju kurikuluma, z vidika vzgojitelja 

Vzgojiteljica Živa pravi, da se otroci v oddelku 1 do 2 leti največ 

izkustveno učijo na področju gibanja, ki je ves čas prisotno. 

Vzgojiteljica Mara v svojem oddelku uporablja tovrstno učenje največ 

na področju matematike, umetnosti in narave, čeprav je prepričana, 

da se izvaja na vsakem področju kurikuluma. Vzgojiteljica Metka 

izpostavlja na prvem mestu področje narave, nato še gibanje in 

matematiko. Narava, gibanje in matematika so področja, ki so jih 

izpostavile vse tri vzgojiteljice. Ob vprašanju ali so se odločale glede 

na lastna močna področja vzgojiteljica Mara pravi, da je odgovorila 

tudi glede na svoja močna področja, čeprav se zaveda,  da se 

izkustveno učenje realno izvaja na vseh področjih. Vzgojiteljica 

Metka se je za področje narave opredelila predvsem zato, ker misli, 

da je za otroke v starostnem obdobju od 2 do 3 let najbolj pomembno 

naravno okolje, okolje v katerem živijo in da imajo čim več stika, naj 

si bo z naravo, naj si bo pri gibanju, ker je to obdobje, ko sta najbolj 

pomembna igra in gibanje. Otroci se preko tega kasneje naučijo še 

veliko drugih stvari. Vzgojiteljica Živa se je odločila zgolj na podlagi 

razmišljanja o svoji trenutni skupini otrok, kjer so otroci neprestano 

v gibanju in raziskovanju s pomočjo reševanja gibalnih problemov. 
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Garvas (2010, str. 37) je zapisala: »Učenje predšolskega otroka 

temelji na neposredni dejavnosti in pridobivanju konkretnih izkušenj. 

Za otroka smiselno učenje izhaja iz njegovih predhodnih izkušenj ter 

možnosti povezovanja novih izkušenj s starimi. Njegova izkušnja 

mora biti konkretna, oprijemljiva, dojemljiva čutilom in dosegljiva 

njegovemu delovanju, saj se otrokom konkretna izkušnja mnogo 

trajneje vtisne v  spomin kot kakršnokoli drugačno učenje. To še 

posebno velja za mlajše otroke. Učenje, v katerem sodelujejo z več 

svojimi čutili, je učinkovitejše, zanj so tudi mnogo  bolj motivirani.« 

 

Pomembne spodbude za otroke pri spodbujanju izkustvenega 

učenja na vseh področjih kurikuluma 

Vzgojiteljica Živa pravi, da je njena naloga, da otroka ves čas spodbuja 

k iskanju nekih rešitev, mu nakazuje pravo smer po potrebi in 

predvsem poskrbi za varnost, da se otrok pri tem dobro počuti in 

pridobi najprej zaupanje v odraslega. Dodaja, da otrokom ponudi 

izzive, ki jih je otrok zmožen rešiti glede na značilnosti njegove 

razvojne stopnje. Vzgojiteljica Mara navaja, da je njena vloga 

predvsem to, da pripravi sredstva, material oz. prostor kot učno 

okolje, da tako dodatnih spodbud otroci niti ne potrebujejo veliko. 

Tudi sama se po potrebi in želji otrok vključuje v dejavnosti in 

aktivnosti. Vzgojiteljica Metka poudarja predvsem bogato učno 

okolje, naj si bo zunanje okolje, izven vrtca, ali pa v igralnici oz. v 

notranjih prostorih. Citiramo: »Sama prinesem naravni ali odpadni 

material. S tem zelo rada delam, ker mislim, da otroci veliko pridobijo 

od tega. Še najraje imam naravni material in to zunaj. Če se le da, 

lahko vsa področja dejavnosti izvedeš v zunanjem okolju vrtca. »Pravi 

še, da otroke spodbuja z dodatnimi miselnimi izzivi, tako, da otroci že 

pridobljene izkušnje kasneje še nadgrajujejo z dodatnimi 

strategijami. Pri načrtovanju dejavnosti vzgojiteljica Metka sledi 

nekemu cilju, vendar so poti do cilja različne in izbor poti je odvisen 

od starosti otrok, njihovih spretnosti, sposobnosti, izkušenj, 

interesov in trenutne situacije. Veliko je dejavnikov, ki lahko vplivajo 

na spremembo učnega načrta. Vzgojiteljica Mara dodaja, da so cilji 

pred dejavnostjo določeni oz. zastavljeni, vendar otroci do njih 

prispejo postopoma. Citiramo: »Ni nujno, da prav pri tisti dejavnosti, 

lahko tudi kasneje ali pri večkratnem ponavljanju.« Kot navaja 

vzgojiteljica Živa, je zelo pomembno, da se otrok počuti varnega in 

zaščitenega ter dodaja, da so otrokom tovrstne dejavnosti prijetne, 

ker so aktivni, vključeni, kar jih še bolj motivira. Vzgojiteljica Mara je 

prepričana, da otroci radi delajo, karkoli se jim ponudi. Še boljše je, 

da sledimo otrokovim interesom in tako prilagodimo cilje dejavnosti. 

Ni potrebno, da so vsi ves čas aktivni pri dejavnosti. Lahko se za čas 

umaknejo in se ponovno vračajo k nadaljevanju svojega dela. Tempo 

lahko prilagajamo. Dodatne spodbude skoraj, da niso potrebne, ker 

je pri otrocih prisotna že notranja motivacija. Na tak način postanejo 

veliko bolj samostojni, samozavestni, ker počnejo kar jim je všeč oz. 

nekaj za kar se čutijo sposobni. Vzgojiteljica Metka se prav tako 

strinja s tem, da se tovrstnih dejavnosti otroci zelo radi udeležujejo. 

Citiramo: » Pri tej starosti jim prepuščam veliko spontanega učnega 
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okolja iz katerega nato izpeljem še načrtovano dejavnost. Seveda je 

to odvisno od notranje motiviranosti otrok«. Vzgojiteljica Živa navaja 

primer v oddelku otrok starih 1 do 2 leti, ko je opazovala, kako so 

otroci postopoma napredovali pri premagovanju klančine iz blazin in 

so osvojeno izkušnjo uporabili kasneje pri podvigih na toboganu. 

Vzgojiteljica Mara podpira izkustveno učenje. Pravi, da je včasih pri 

starosti otrok 4 do 6 let potrebno uporabiti frontalno obliko 

posredovanja novih informacij, kar se šteje kot klasičen način 

poučevanja, se pa vsekakor trudi, da je čim več izkustvenega učenja 

na vseh področjih. Vzgojiteljica Metka se klasičnega načina 

poučevanja poslužuje včasih le pri podajanju določenih navodil, ki so 

potrebna za nemoteno in varno izpeljavo dejavnosti. Stremi 

predvsem k spodbujanju učenja otroka preko lastnih izkušenj, s 

pomočjo njegove naravne radovednosti in želje po raziskovanju. 

Dodaja še, da je mnenja, da je otroku potrebno omogočiti čim več 

časa za lastno raziskovanje in reševanje problemov.  

 

Kot navaja Garvas (2010) otroci potrebujejo bogato okolje in veliko 

izkustvenih doživetij, fizične in socialne aktivnosti ter motivacijsko 

spodbujanje, da lahko razvijajo svoj talent in svoje sposobnosti s 

pomočjo raziskovanja, oblikovanja in tako širjenja znanja. 

»Predšolske  izkušnje  temeljijo  na  otrokovi neposredni interakciji z 

materiali, ljudmi in dogodki. Aktivnost je namreč najbolj priljubljen 

način  učenja  majhnega  otroka  v  primerjavi  s posredovanimi  

izkušnjami,  ki  jih  prinesejo besede  ali  slike.  Naloga odraslih pri  

tem  je, da  jih  spodbujamo,  da  vstopajo  v  interakcije z  drugimi  in  

da  problemske  situacije  rešujejo samostojno« (prav tam, str. 37). 

 

Preverjanje in beleženje vidnega napredka pri otrocih 

Vzgojiteljica Živa pravi, da vsak dan sledi otrokovemu napredku. 

Doma si ustvari zapiske o posameznih otrocih in si na podlagi 

razvojnih značilnosti o tem kaj otrok v določenem starostnem 

obdobje že zmore, to enostavno »odkljuka«. Otroke med 

dejavnostmi tudi fotografira in snema, kar si ogledajo skupaj z otroki. 

Iz tega ustvari skupno evalvacijo. Vzgojiteljica Mara napredke otrok 

preverja po daljšem obdobju, v tandemu s svojo pomočnico. 

Občasno si ustvari zapiske in dejavnosti tudi fotografira. Vzgojiteljica 

Metka preverja dosežke otrok kar sproti in to dnevno beleži. Zabeleži 

tudi vsak poseben dogodek, ki se ji zdi pomemben za otroka in 

nadaljnje načrtovanje. Poslužuje se fotografiranja in snemanja otrok, 

včasih še intervjuja. Opazuje in primerja tudi izdelke otrok in se 

posvetuje s sodelavkami na ravni oddelka ali enote. Na koncu leta 

primerja celoletne dosežke in napiše končno evalvacijo. 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999 str. 14–16) je zapisano, naj vzgojitelj 

sistematično spremlja, analizira in načrtuje pogoje predšolske vzgoje 

v vrtcih. Načelo kritičnega vrednotenja jasno zahteva spremljanje 

razvoja oddelčne skupine in posameznega otroka. Spremljanje 

otrokovega razvoja in njegovega napredka pomeni, da je vzgojitelj 

osredotočen na vsakega posameznika v oddelku in da vsa svoja 
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opažanja sproti dokumentira. Na način, ki mu je blizu in ki zagotavlja, 

da ostane njegovo delo kakovostno in spreminja ter spodbuja 

vzgojiteljevo strokovno rast. V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 18) 

piše, da »poznavanje otrokovega razvoja predstavlja pomemben 

okvir za oblikovanje koncepta predšolske vzgoje v vrtcu.« 

 

ZAKLJUČEK 

V sklepnih ugotovitvah želimo opredeliti ključna spoznanja in 

odgovore na raziskovalna vprašanja, ki se kažejo na podlagi 

primerjave teoretičnega besedila naloge z raziskovanjem v 

empiričnem delu v teoretičnem in empiričnem delu. 

Spoznali smo, da vzgojiteljice manjše enote Vrtca Semedela zelo 

dobro poznajo pomen in pomembnost načrtovanja vzgojno 

izobraževalnega dela na podlagi spodbujanja izkustvenega učenja 

otrok v vrtcu ter razumejo pomen izkustvenega učenja otrok, tako v 

teoriji, kot tudi v praksi in ga na podoben način opredeljujejo glede 

na starostno skupino otrok v kateri trenutno delajo. Zavedajo se, da 

si teorije in dejstva lažje zapomnimo, če jih dokažemo s konkretnim 

primerom in izkušnjo, ki se nam bo vtisnila v spomin. Izkustvenega 

učenja ne bi smeli pogrešati v nobenem starostnem oddelku. Prav je, 

da otroci sodelujejo pri različnih dejavnostih na vseh področjih 

kurikuluma, da imajo možnost, da se sami dokažejo s svojimi 

spretnostmi in tako postopoma pridobivajo lastnosti, koristne za 

njihovo prihodnost. Bistveno vlogo pri predšolskem otroku ima torej 

konkretna osebna izkušnja, ki jo vzgojiteljice ves čas intervjuja 

poudarjajo. Ugotavljamo, da se vzgojiteljice vseh starostnih obdobij 

strinjajo, da izkustveno učenje poteka postopno oz. z nadgradnjo že 

osvojenih izkušenj in kar je najbolj pomembno pri tem je, da so otroci 

pri tem aktivni v neposrednem okolju. 

 

Prišli smo do ugotovitev, da se vzgojiteljice v raziskavi izkustvenega 

učenja največ poslužujejo na področju gibanja, narave in 

matematike. Same so povedale, da delno zato, ker se na omenjenih 

področjih čutijo bolj kompetentne, močne in so jim všeč, sami pa 

dodajamo, da bi vzrok njihove opredelitve pripisali tudi samemu 

okolju enote, ki se nahaja na prijetnem podeželskem območju. 

Okolje namreč ponuja veliko možnosti za gibalne dejavnosti na 

prostem, raziskovanje narave in njenih značilnosti, pridobivanje 

naravnega materiala, ki poleg raziskovanja s konkretnim rokovanjem, 

spodbuja tudi miselne izzive, kot npr. štetje, razvrščanje, sklepanje, 

zaznavanje oblik, barv, orientacije, matematičnih odnosov in 

podobno. V oddelku najmlajših otrok izkustveno učenje poteka 

največ pri gibanju kot pravi vzgojiteljica oddelka, saj je otrokom 

potrebno prepustiti daljše obdobje za raziskovanje in preverjanje 

lastnih zmožnosti ter tako pridobivati sposobnosti na podlagi 

izkušenj. Vzgojiteljice se trudijo, da na vseh področjih dejavnosti 

izkustvenega učenja poskrbijo za bogato učno okolje ter pestrost 

materiala in sredstev, vendar so skupnega mnenja in posebej 

poudarjajo, da ima pri vsemu spontano učno okolje še vedno močan 

učinek na otrokovo notranjo motivacijo, za to se jim zdi pomembno, 
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da otrokom omogočimo čim več slednje vrste učnega okolja. Ko 

imajo možnost, se vzgojiteljice čim več poslužujejo naravnega okolja 

v katerem otroci lahko sami iščejo material, raziskujejo naravno 

okolje in ga doživljajo preko vseh svojih čutil in se izkustveno učijo 

skozi socialno interakcijo z odraslimi in s sovrstniki. Interakcija med 

otrokovim mišljenjem in izkušnjami je prava pot do učenja.  Izkušnje 

so zanje izziv in bogato okolje jim to lahko vsekakor nudi.  

 

Spremljanje in beleženje novih spoznanj in izkušenj otrok poteka 

med vzgojiteljicami zelo podobno. Vse tri vzgojiteljice se poslužujejo 

dokumentiranja s pomočjo posnetkov in fotografij otrok med 

dejavnostmi, ki si jih ogledajo tudi skupaj z otroki. S pomočjo 

evalvacije in sprotnih zapiskov, načrtujejo nadgradnjo otrokovih 

pridobljenih izkušenj, nove spodbude in strategije za aktivno vlogo 

otrok med dejavnostmi. Vsaka vzgojiteljica se sama opredeli o načinu 

opazovanja in beleženja napredkov pri učenju in pridobivanju 

izkušenj posameznega otroka. Prav je, da se zavedajo pomembnosti 

samoevalvacije in refleksije in da ugotavljajo pozitivne učinke svojega 

načrtovanja, dela in pričakovanih ali presenetljivih rezultatov in 

vplivov izkustvenega učenja na otroke. Tovrstno beleženje ima po 

našem mnenju in izkušnjah, dolgoročni učinek, saj so konkreten 

material s katerim lahko določene napredke iščemo in primerjamo v 

več intervalnih obdobjih.  

 

Pomembne razlike pri načrtovanju in pripravah spodbudnega učnega 

okolja za spodbujanje izkustvenega učenja otrok torej vidimo le v 

odvisnosti s starostnim obdobjem otrok v oddelkih in njihovimi 

razvojnimi značilnostmi, spretnostmi in sposobnostmi. Pogrešali smo 

izjave vzgojiteljic, da je v predšolskem obdobju zelo pomembna igra 

kot dejavnost, med katero lahko opazujemo otrokove pridobljene 

izkušnje in strategije reševanja določenih izzivov, problemskih 

situacij in medvrstniških morebitnih konfliktnih odnosov. 

 

Viri in literatura 

1. Bahovec, E. D. idr. (1999). Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih. 

Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije. 

2. Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: Državna 

založba Slovenije. 

3. Garvas, M. (2010) Izkustveno učenje kot praksa in teorija izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev v vrtcu Trnovo. Andragoška spoznanja, 16 

(1), 46–50. Pridobljeno s https://revije.ff.uni-

lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/611/507 

4. Mijoč, N. (1995). Izkustveno učenje - enakovredna pot do znanja. AS. 

Andragoška spoznanja, letnik 1 (1/2) številka 1–2, 1, str. 39–41. Pridobljeno s  

https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/download/2402/2094/ 

5. Puklek Levpušček, M. (2019). Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000. Ljubljana. Pridobljeno s 

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/puklek-levpuscek.pdf 

6. Kušljan, N. (2016). Pomen izkustvenega učenja v predšolskem obdobju. 

Magistrsko delo. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta. 

Pridobljeno s 

https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/611/507
https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/611/507
https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/download/2402/2094/
http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/puklek-levpuscek.pdf


11 
 

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/MAGISTRSKA_DELA/Kusljan_Nives_2016

.pdf 

7. Pečarič, E. (2016): Spodbujanje čutnih zaznav s projektnim delom čutne poti 

v vrtcu na Bučki. Diplomska naloga. Koper: Univerza na Primorskem, 

Pedagoška fakulteta. Pridobljeno s 

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Pecaric_Ester_201

6.pdf 

8. Starec, M. (2016). Naravoslovne dejavnosti za predšolske otroke na temo 

zrak. Diplomska naloga. Koper:  Univerza na Primorskem, Pedagoška 

fakulteta. Pridobljeno s 

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Starec_Mateja_20

16.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGE 

Vprašanja za intervju 

Vprašanja za polstrukturiran intervju za vzgojitelje v predšolski vzgoji (izkustveno 

učenje v vrtcu) 

1. Kolikšna je vaša delovna doba v vrtcu in v katerem starostnem oddelku 

trenutno delate? 

2. Kaj je po vašem mnenju izkustveno učenje? 

3. Kako/na kakšen način se ga poslužujete v vaši skupini? Zakaj se vam zdi 

ta metoda primerna?  

4. Na katerem področju kurikuluma se te metode po vašem mnenju in 

izkušnjah  dela z otroki največ poslužujete? Opredelite vaš odgovor. 

5. Kakšna je vaša vloga pri uporabi metode med samo dejavnostjo? 

6. Kako otroci doživljajo tovrstno pripravljene dejavnosti? Navedite kakšen 

primer iz izkušenj. 

7. Kakšne spodbude uporabljate za otroke med dejavnostmi? 

8. Ali opažate večjo motiviranost in zanimanje otrok med dejavnostmi, če 

se izkustveno učijo? Opredelite svoj odgovor na primeru ali vidnih spremembah 

napredka pri otrocih skozi daljše obdobje.  

9. Ali po vašem mnenju otroci tako pridobijo več znanja glede na klasičen način 

poučevanja s podajanjem 

         informacij? 

10. Kako preverjate dosežke pridobivanja novih izkušenj, znanja, informacij 

pri otrocih? Ali si ugotovitve beležite? Če da, na kakšen način? 

 

 

 

 

 

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/MAGISTRSKA_DELA/Kusljan_Nives_2016.pdf
https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/MAGISTRSKA_DELA/Kusljan_Nives_2016.pdf
https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Pecaric_Ester_2016.pdf
https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Pecaric_Ester_2016.pdf
https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Starec_Mateja_2016.pdf
https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Starec_Mateja_2016.pdf
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Plesna dramatizacija v vrtcu 
 

SIDONIJA BRATUŠA, dipl. vzg. pred. otrok 

sidonija.bratusa@guest.arnes.si 

 

Povzetek: Gibanje je primarna otrokova potreba. Otrok skozi 

improvizacijo sprošča domišljijo in ustvarjalnost, predvsem mu nudi 

veliko užitkov pri ustvarjanju in igranju s telesom. So pa seveda 

prednosti improvizacije v vrtcu v tem, da dejavnost lahko izvajamo 

časovno neomejeno glede na  napredek otrok. V vrtcu se nam ne 

mudi, dejavnost izvajamo sproščeno in umirjeno. Vse je odvisno od 

odziva otrok. Poudariti moram, da to ni samo ples oziroma 

koreografija, ampak veliko več, pri omenjeni dejavnosti se prepletajo 

vse dejavnosti kurikula (jezik, matematika, družba, narava, gibanje 

…). Zavedati se moramo, da pri improvizaciji pride do spontanega 

gibanja, otroci se s plesom izražajo, komunicirajo, improvizirajo, 

ustvarjajo svoj ples, se igrajo s telesom, razvijajo domišljijo ter 

raziskujejo različne gibe. Veliko pripomorejo zunanji dražljaji v obliki 

rekvizitov, ki otrokom omogočajo, da raziščejo odnos med 

predmetom, gibom in svojim telesom. Pri plesu imamo vzgojitelji 

vlogo organizatorja in ne vodij. 

 

Ključne besede: improvizacija plesa, plesno ustvarjanje, ustvarjalni 

gib 

 

Abstract: Movement is a child’s primary need. Through 

improvisation, the child unleashes his imagination and creativity, and 

above all, it gives him a lot of pleasure in creating certain things and 

playing with the body. However, the advantages of improvisation in 

the kindergarten are that the activity can be performed indefinitely 

depending on the progress of the children. We are not in a hurry in 

the kindergarten, we carry more about the activity being relaxed and 

calm. It all depends on the response of the children. I must 

emphasize that this is not just dance or choreography but much 

more. In this activity all the activities of the curriculum (language, 

mathematics, society, nature, movement…) are intertwined. We 

need to be aware that improvisation leads to spontaneous 

movement, children express themselves through dance, 

communicate, improvise, create their own dance, play with the 

body, develop imagination and explore different movements. 

External stimuli in the form of props help a lot, allowing children to 

explore the connection between an object, movement and their 

body. During dance lessons, educators have the role of an organizer 

and not the leader. 

 

Keywords: dance improvisation, dance creation, creative movement 

 

 

 

mailto:sidonija.bratusa@guest.arnes.si
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UVOD 

Otrok preko aktivnosti pridobiva konkretne in neposredne izkušnje. 

Dandanes otroci v vrtcu niso le v varstvu, temveč je to obdobje 

intenzivnega psihofizičnega razvijanja. Zato je potrebna primerna 

vzgoja, ki pa je odvisna od vzgojitelja. Otroci imajo prirojeno potrebo 

po gibanju, ki jim jo v vrtcu omogočimo uresničevati, da se bodo 

pravilno razvijali. Otroci se z gibanjem srečajo že pred prvim letom 

starosti, ko se pričnejo zavedati svojega telesa. Ker je pomembno, da 

se otroci v vrtcu dobro počutijo, se mora v vrtcu z njimi načrtovano 

in strokovno delati.  Ples nas spremlja že od nekdaj. Ljudje so plesali 

že v prazgodovini. Pravzaprav je ples starejši od človeštva. Govorica 

je omejena s številom besed in gibov, kretenj pa je neskončno. V 

plesu se prepletata duša in telo, zato ples lahko opiše človekovo 

počutje. Spodbuda za ples je lahko zunanja ali notranja. Notranja 

spodbuda so lastna doživetja ter domišljija predstav. Zunanja 

spodbuda pa so likovne spodbude, glasba, narava … 

 

Pomen improvizacije 

Beseda »improvizirati« izhaja iz latinske besede in pomeni »delati 

brez priprave«. To pomeni delati spontano in v neposrednem 

odzivanju na različne spodbude izven sebe brez vnaprejšnjega 

premisleka in načrta. Improviziranje je spontano, intuitivno gibanje, 

sproža bogato doživljanje gibov, tako v izmišljanju gibov in korakov 

kot v odzivanju na gibe soplesalcev. Improviziranje bi lahko 

poimenovali kot trenutno in spontano oblikovanje. Pri oblikovanju 

močneje delujeta človekov razum in volja, občutek za primerjanje, 

prilagajanje, usklajevanje v celoto. Tako procesa oblikovanja ne 

smemo razumeti kot miselno in načrtovano dejanje. Pri improvizaciji 

prihaja do veliko naključnih in podzavestnih čustvenih vzgibov in 

odzivov. Samo oblikovanje bi lahko imenovali tudi organizirano in 

urejeno improviziranje. Pri improvizaciji z ustrezno spodbudo za 

gibanje usmerjamo otroke k ustvarjanju in izmišljanju giba. Ob tem 

se otroci telesno in duševno sprostijo, ker jih gibanje ne omejuje in 

postanejo ustvarjalci. Pomembno je, da imajo pri improvizaciji jasno 

zastavljen cilj. Pri improvizaciji je nujna spodbuda, tako improvizacijo 

tudi najlažje dosežemo. Otroci z improvizacijo razvijajo domišljijo, 

kreativnost in odkrivajo nove gibe. Metode improvizacije lahko 

poteka na dva načina: posredno – otroci si gibanje zamislijo najprej v 

glavi, šele nato ga predstavijo skupini, ali neposredno – otroke 

ustrezno usmerimo h gibalnemu ustvarjanju. Kakšno metodo bomo 

izbrali, je odvisno od starosti otrok. Pri otrocih, starih več kot pet let, 

pa lahko uporabimo vse metode improvizacije. Zavedati se moramo, 

da otroci z metodo improvizacije sami ne morejo nabrati dovolj 

gibalnih idej. Zato pri tem otroku pomagamo z vodenjem, otrok pa 

tako bogati gibalni zaklad. Otrin v svojem delu Razvoj plesa in baleta 

(1998) ugotavlja, da začetki plesa segajo v prazgodovino. Prve oblike 

plesa so se razvile v času primitivnih ljudstev, ki so živeli v Evropi. Ples 

je tesno povezan z družbenim razvojem in je že od nekdaj del 

človekovega bivanja in delovanja. Zaradi človekovega primitivnega 

dojemanja naravnih pojavov v preteklosti, za katere ljudje niso 
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poznali racionalnih razlag, je bil ples redni spremljevalec vsakdanjega 

življenja (Otrin, 1998, str. 9–10).  

 

Pomen plesne improvizacije v vrtcu 

V predšolski vzgoji je priporočljivo, da otrok v gibalnem ustvarjanju 

vključuje različne rekvizite, kot so trakovi, baloni in obroči, tako da jih 

meče, lovi, se z njimi poigrava. Z njimi lahko ustvarja v različnih 

položajih. Pri tem otrok spoznava odnose med seboj in predmetom, 

spoznava gibanje, ki mu ga omogoča sam rekvizit oziroma predmet, 

medtem pa odkriva nove korake in nove oblike gibanja. Tudi maske 

in kostumi imajo pozitiven učinek, ker je otrok z masko nekdo drug, 

kar otroku omogoča, da postane bolj odprt, sproščen in lahko 

njegovo ustvarjanje pride do izraza (Zagorc, 1997, str. 63). 

Ples majhnih otrok gre od ene oblike k drugi, ne da bi pri tem 

ustvarili neko ponavljajočo se sekvenco. V tem pomenu ne gre 

za pomanjkanje koncentracije, ampak za različne sledi in niti, 

ki se prepletajo. /…/ Pomembno koreografsko orodje je 

prehod iz ene ideje v drugo, pot, na kateri se gibalne ideje 

povežejo ali izzovejo s svojim nasprotjem. /…/ 

Najenostavnejša ilustracija tega prijema je tista, ki dopušča 

največ izbire in ima opraviti z nasprotji, ki so značilna za 

razmišljanje otrok: hitro ali počasi (Geršak, Lenard 2012: 98). 

 

 

 

Odzivanje na glasbo 

Pri plesni improvizaciji smo uporabili glasbo, saj je glasba oziroma 

zvok pomemben dejavnik pri ustvarjanju. V predšolski dobi glasba 

spremlja ustvarjanje, lahko pomaga k varnosti, spodbuja otroke h 

gibanju, predvsem pa omili napetost. Včasih je dobro delati z glasbo, 

drugič spet ne. Ena glavnih nalog plesne vzgoje je spodbujati 

ustvarjalnost skozi izražanje z gibom. Gibanje je osnovna človekova 

potreba, medtem ko je ustvarjanje najvišja človekova potreba, ki 

omogoča samouresničitev. Pri ustvarjanju z gibom oziroma s telesom 

izražamo svojo notranjost. Tudi ko naše telo počiva, se naše telo giba 

zaradi dihanja in pretoka krvi po našem telesu. Zlasti majhni otroci 

imajo nenasitno željo po gibanju. Gibanje resnično spodbuja celoten 

otrokov razvoj: telo, um in dušo. Od najzgodnejšega otroštva 

možgani vplivajo na gibanje, tudi ko otrok miruje ali premika 

okončine. Gibanje vpliva na našo sposobnost videti, slišati, čutiti, 

uporabljati roke, razumeti, uporabljati jezik in celo na sposobnost 

branja. Pretok izkušenj pozitivno vpliva na telesni, intelektualni, 

čustveni in socialni razvoj otroka. Domišljija zgodb motivira otroke za 

poslušanje, koncentracijo in da lažje sledijo bistvu zgodbe. Veliko 

zgodb lahko prilagodimo starosti otrok za izboljšanje in razumevanje 

zgodb na ostalih področjih. Otrok, ki ima možnost gibanja, razvija 

svoje motorične sposobnosti, mišice in povečuje vzdržljivost. V času 

televizije in računalnikov je zelo pomembno, da otrok uživa ob 

gibanju v zgodnjem otroštvu. 
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Metodični postopek plesne improvizacije – primer dobre prakse 

Koraki so si sledili v zaporedju (pobuda, skiciranje, načrtovanje, 

izvajanje, zaključek – nastop). Gibanje otrok je izhajalo iz doživljanja 

zgodbe in glasbe od vloge v zgodbi. Pri plesni improvizaciji -plesni 

dramatizaciji, ki smo jo pripravili z veliko truda, smo otroke 

spodbudili s trakovi in različnimi rekviziti, kar je pri plesni 

improvizaciji- dramatizaciji dobrodošlo, saj z rekviziti spodbudimo 

otroke. Predvsem pa naj omenim, da smo se skozi dejavnost 

seznanili, da ko se gibljemo, telo uporablja prostor, čas in energijo. 

Otroci živijo tukaj in zdaj. Preteklost in prihodnost sta zunaj njihovih 

predstavnih zmožnosti in ju redko zaslutijo. Ko se otrok giblje in 

pleše, neposredno doživlja čas in prostor. Razvija pojme o prostoru 

in prostorske odnose glede na lastno telo (blizu, daleč, pod, nad, 

pred, v) in za smeri v prostoru in prostorsko orientacijo (levo, desno, 

okoli, naprej, nazaj, vstran). Razvija časovno zavedanje preko telesa 

(hitro, počasi, pospešeno, mirovanje). Tako doživljanje ustvarja 

predstavo o prostoru in času. Ozaveščanje prostora pomeni večje 

področje učenja. Čim več se je otrok sposoben gibati, toliko večje 

območje usvaja in toliko več je sposoben dojemati tudi na drugih 

področjih svojega razvoja. Spoznali smo, da čim bolj je naš prostor 

omejen, tem bolj je omejeno naše gibanje, naše obvladovanje 

gibanja in naša samokontrola. Omogočili smo jim doživljanje vrtca 

kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti 

ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo. Pri plesanju na 

določeno temo smo vplivali na razvoj otrokovih gibalnih sposobnosti 

razvijanja, domišljije, pomnjenja, predstavljanja, mišljenja ter na 

razvoj izražanja in komuniciranja z umetnostjo. Skozi celoten proces 

so otroci kljub »učenju koreografije« ohranili svobodo plesa in jo po 

svoje interpretirali. Bistvo ni bilo v natančnosti ponovitve 

koreografije oziroma v natančnosti izvedbe posameznih gibov, 

temveč v tem, da osvojijo vsaj del plesnih elementov, ob tem uživajo, 

doživljajo ples ter ga odplešejo po svoji domišljiji in predvsem na svoj 

način.  

 

 
Slika 1: Izvedba plesne improvizacije 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 2: končna koreografija 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Z medsebojnim sodelovanjem smo uspešno spremljali potek plesne 

improvizacije-dramatizacije. Na osnovi zastavljenih ciljev smo dosegli 

pozitivne rezultate, saj smo jih v celoti dosegli. Omenila bi, da je 

nastajanje plesne improvizacije-dramatizacije potekalo po določenih 

korakih (metoda improvizacije, metoda vodenja, metoda od vodenja 

k improvizaciji). Kljub temu, da delo po korakih v projektu otrokom 

ni bilo poznano, so se vanj odlično vključili. Postopoma smo prehajali 

od metode improvizacije k metodi vodenja. Smisel celotne dejavnosti 

gradi tematika, v kateri so otroci sproščeni, uživajo v plesu, doživljajo 

ugodje v gibanju, se sprostijo, z veseljem izvajajo plesno 

dramatizacijo in predvsem, da se vživijo v svojo vlogo. Da se otrok 

sproščeno vživi v dano vlogo, nikakor ne bi mogli doseči z naučenimi 

gibi, temveč le v povezavi s predhodnim seznanjanjem s pravljico, 

določeno temo in glasbo. Omeniti moram, da smo skozi dejavnost 

upoštevali vmesni model med pedagoškim in profesionalnim 

učenjem. Posluževali smo se različnih pristopov, ker je izredno 

fleksibilen, prilagajali smo ga glede na potrebe in značilnosti otrok. 

Otroci so imeli možnost spoznati oba načina vodenja, ki sta značilna 

za vmesni model. Pri dejavnosti smo  upoštevali in uresničevali naše 

cilje plesne improvizacije- dramatizacije. Tako so starejših otroci 

ustvarili svojo plesno koreografijo, jaz sem jim pomagala zgolj takrat, 

ko so pomoč potrebovali. Pri mlajši skupini pa sem bila bolj prisotna, 

čeprav so bili tudi mlajši otroci zelo inovativni. Pomembna naloga 

vzgojitelja je, da vsestransko plesno vzgaja otroke in temeljito 

načrtuje plesno dejavnost, še posebej v primeru izvajanja 

kompleksnejših oblik plesne dejavnosti, kot je npr. plesna 

dramatizacija. Pri plesni improvizaciji s poudarkom dramatizacije je 

zelo pomembno, da so otroci pri plesu sproščeni, da ni napetosti in 

da je vzgojiteljica na tem področju poučena. Slednje vsekakor za 

vzgojitelja predstavlja veliko odgovornost in natančno pripravo, 

ravno zato plesne dramatizacije načrtujemo za daljše časovno 

obdobje. V vrtcu se nam ne mudi, dejavnost izvajamo sproščeno in 

umirjeno. Vse je odvisno od odziva otrok. Poudariti moram, da to ni 

samo ples oziroma koreografija, ampak veliko več, pri omenjeni 

dejavnosti se prepletajo vse dejavnosti kurikula (jezik, matematika, 

družba, narava, gibanje …). Zavedati se moramo, da pri improvizaciji 

pride do spontanega gibanja, otroci se z plesom izražajo, 

komunicirajo, improvizirajo, ustvarjajo svoj ples, se igrajo s telesom, 

razvijajo domišljijo ter raziskujejo različne gibe. Pomembno je, da 

otroke motiviramo in spodbujamo z različnimi plesnimi dejavnosti, 

saj otroci s tem razvijajo ustvarjalnost, samostojnost in odgovornost. 

Nastop je potekal gladko, tako kot smo si ga zamislili. Že sama 

postavitev otrok na plesišče je bil izjemen, otroci so me presenetili, 

saj so samostojno in samozavestno odplesali plesno dramatizacijo. 

Glasba jim je narekovala potek dogajanja, otroci so skladbe 

prepoznali in odplesali vsebinske motive. 
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Izdelava kviza s H5P v Moodlu 
 

ADRIJANA DIMITROVSKA, prof. ang. 

Šolski Center Kranj 

adrijana.dimitrovska@sckr.si 

 

Povzetek: Svetovna zdravstvena organizacija je marca 2020 razglasila 

Covid-19 za pandemijo, ki je obrnila svet na glavo in s tem prizadela 

vsa področja življenja vključno z izobraževanjem. Šole po skoraj vsem 

svetu so se zaprle, posledično pa se je pouk nenadoma s šolskih klopi 

preselil na splet. Nepričakovano smo se učitelji in učenci znašli v novi 

situaciji, ki je nismo poznali in ta nova realnost je prinesla drugačne 

in povsem nove oblike in metode dela, kar je za nas učitelje prineslo 

neprimerno več dela in angažiranja pri načrtovanju, usklajevanju in 

poučevanju. Pri ocenjevanju znanja je prihajalo do velikih dilem, kaj 

naj se preverja (kateri cilji) in na kakšen način naj se preverja znanje 

učencev, da bo ocenjevanje čim bolj enakovredno z upoštevanjem 

omejitev učencev (tako učnih primanjkljajev kot tudi IKT oprema). 

Znanje svojih dijakov sem preverila, utrjevala in ocenjevala s 

pomočjo kvizov, izdelanih z vtičnikom H5P v Moodlovi spletni učilnici.  

 

 Ključne besede: Moodle, kviz, ocenjevanje, H5P 

 

Abstract: The World Health Organization declared a Covid-19 

pandemic and turned the world upside down and affected all the 

areas of life including education. Schools all around the world 

consequently closed down and suddenly face-to-face learning turned 

to online learning. The teachers and the students unexpectedly 

found themselves in a new situation which they weren't familiar with 

and that new reality brought different and new teaching and work 

methods which meant enormous amounts of extra work, planning, 

coordinating and teaching. Teachers have been faced with a great 

dilemma when assessing students' knowledge i.e. what to assess and 

which methods to use in order to make the assessment equal for all 

students while taking into account all their limitations, learning and 

technological ones. I have decided to assess, refresh and grade my 

students's knowledge with the help of quizzes made in the Moodle 

virtual classroom with the help of H5P plug-in.   

 

Keywords: Moodle, quiz, evaluation, H5P 
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UVOD 

Dogodki, ki smo jim bili priča v zadnjih 2 letih zaradi epidemije Covida 

-19, so pred nas vse postavili popolnoma nove izzive, praktične, 

organizacijske, a tudi veliko takšnih na psihični ravni. Vsak posebej in 

s skupnimi močmi smo se spopadali z njimi, videli smo jih kot 

priložnosti za učenje in tudi za razvoj novih veščin ter sposobnosti. 

Razsežnosti in prednosti poučevanja v digitalnem svetu so nam, 

učiteljem in učiteljicam, pokazale paleto izjemnih priložnosti za nas 

in za učence. Znašli smo se pred izzivom, kako svoje znanje in veščine 

poučevanja uporabiti in udejanjiti na daljavo. Na srečo, sem že pred 

epidemijo precej uporabljala spletne učilnice in se ukvarjala z 

izdelavo interaktivnih gradiv, zato sem se odločila, da bom s pomočjo 

vtičnika H5P ustvarila kvize, s katerimi bom lahko lažje utrjevala, 

preverjala in ocenjavala znanje svojih dijakov na daljavo.  

 

H5P 

H5P (kratica za HTML 5 Package) je enostavno odprtokodno spletno  

orodje (gradnik), ki omogoča učiteljem enostavno ustvariti 

interaktivno vsebino in jo vključiti v pouk. H5P vsebuje več kot 49 

različnih tipov interaktivnih gradiv (H5P, 2022)  Gradiva lahko z dijaki 

brezplačno delimo preko spletnih učilnic (npr. Moodle) ali spletnih 

strani, narejenih z WordPressom ali Drupalom. Ustvarimo lahko 

različne vrste kvizov, naloge tipa povleci in spusti, iskanje »vročih« 

točk, ustvarimo učne kartice, pripravimo interaktivne predstavitve z 

različnimi vprašanji in nalogami, ustvarimo interaktivni 

videoposnetek z dodajanjem razlag, slik ali nalog, pripravimo 

adaptivna učna gradiva in še veliko drugih tipov gradiv. Nastale 

vsebine so vizualno privlačne in dodatno motivirajo dijake za njihovo 

učenje. Pripravljena gradiva lahko ustvarimo/uvozimo v spletno 

učilnico in spremljamo uspešnost dijakov pri reševanju nalog, v 

primeru deljenja gradiva na spletnem okolju pa se rezultati reševanja 

ne beležijo. Raghupathi (2020) razlaga, da so kvizi ob prehodu na 

poučevanje na daljavo v izrednih razmerah postali eden izmed 

osrednjih načinov za preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov. 

Predstavljajo namreč dosegljivo in najenostavneje izvedljivo rešitev, 

ki je primerna tudi za večje število udeležencev. Kljub temu pa 

klasična izvedba kvizov/izpitov za spletno okolje ni primerna, saj je 

nemogoče zagotoviti ustrezne pogoje za kakovostno izvedbo (npr. 

brez goljufanja). 

 

Primer dobre prakse: Kviz v Moodlu s H5P 

Kako začemo z ustvarjanjem kviza? V spletni učilnici vključimo 

urejanje in v poglavje dodamo dejavnost ali vir. Uporabniku se odpre 

meni za vstavljanje vsebin, kjer izberemo modul H5P, ki nam ponudi 

vrsto različnih aktivnosti npr.: 

 

https://h5p.org/
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Slika 1: Vključitev urejanja in dodajanje dejavnosti ali vira 

Vir: Lasten 

 

 

 
Slika 2: Izbira modula H5P 

Vir: Lasten 

a) Povleci in spusti (ang. Drag and Drop) 

Aktivnost omogoča pripravo nalog, pri katerih dijaki na sliko, ki je v 

ozadju, dodajajo določene elemente (npr. slike, besede). Ta aktivnost 

deluje po principu povleci in spusti. Osnova za ustvarjanje naloge je 

torej slika v ozadju, ki jo učitelj naloži v razdelku Settings. V razdelku 

Task na sliko doda druge elemente (npr. besedilo, slike), ki jih morajo 

dijaki povleči na določena spustna polja (Didakt.um, 2020). Ta 

aktivnost lahko vključuje npr. postavljanje elementov v pravilen 

vrsten red, postavljanje elementov na pravilno mesto, razvrščanje 

elementov v skupine, ki imajo skupne značilnosti ipd. Aktivnost lahko 

dodelimo kot samostojno nalogo ali vključimo Serijo vprašanj (angl. 

Question set) v interaktivni video ali predstavitve (Uporabi-h5p.si, 

2022). 

 

b) Povleci besede (ang. Drag the Words) 

Učitelj zapiše naslov, pripravi navodila za dijake in v besedilu označi 

gesla, ki se bodo dijakom prikazala v obliki elementov za premikanje 

v prazna polja. Dijaki v tej aktivnosti razporejajo podane besede oz. 

besedne nize na ustrezna prazna mesta v predloženem besedilu (npr. 

poznavanje dejstev v besedilu, jezikovni drili). Aktivnost deluje po 

principu povleci in spusti (Didakt.um, 2020). Z aktivnostjo dijaki 

utrjujejo snov, na podlagi prejetih povratnih informacij pa lahko 

pride tudi do novih spoznanj. S povratnimi informacijami po 

zaključku reševanja lahko dodamo razlago, ki dijaku pomaga pri 

razumevanju snovi. Edina slabost aktivnosti je, da ne moremo dodati 
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odvečnih besed in besednih zvez, ki ne sodijo na nobeno prazno 

mesto (Uporabi-h5p.si, 2022). 

 

c) Vstavi manjkajoče besede (ang. Fill in the Blanks) 

Vstavi manjkajoče besede je aktivnost, pri kateri dijaki v predvidena 

vnosna polja v predloženem besedilu vpisujejo manjkajoče besede 

(npr. termine za preverjanje poznavanja tematike, nepravilni glagol 

pri učenju tujih jezikov). Učitelj zapiše naslov, navodila za dijake, 

doda besedilo, kjer označi manjkajoča besedna gesla in določi 

ocenjevalno lestvico za podajanje povratne informacije (Didakt.um, 

2020). Aktivnost lahko uporabimo pri preverjanju znanja snovi. Z 

zahtevnejšim besedilom, v kombinaciji z namigi, pa lahko z 

aktivnostjo preverjamo tudi višje taksonomske ravni znanja. 

Prednost aktivnosti je v tem, da lahko vključimo tudi sliko ali 

videoposnetek. Slabost aktivnosti pa je, da lahko vključimo le eno 

sliko ali en videoposnetek. Temu se lahko izognemo tako, da si 

predpripravimo sliko kot kolaž slik, ki jih želimo vključiti oziroma 

združimo več videoposnetkov skupaj (Uporabi-h5p.si, 2022).  

 

 
Slika 3: Vstavi manjkajoče besede 

Vir: Lasten 

d) Interaktivne spominske kartice (ang. Flashcards) 

Interaktivne kartice so kartice za vizualiziranje povezav med vprašanji 

(s sliko) in ustreznimi odgovori. Učitelj napiše naslov, navodila za 

dijake, doda besedilo aktivnosti/vprašanje in predviden odgovor 

(Didakt.um, 2020). Aktivnost ponuja dijakom takojšnjo povratno 

informacijo. Kartice lahko služijo za učenje ali utrjevanje znanja. 

Velika prednost je v možnosti uporabe slik in besed, kar pripomore k 

oblikovanju aktivnosti na različnih taksonomskih ravneh. Aktivnost 

od dijaka zahteva vpis odgovora in ga na ta način spodbuja k 

aktivnemu sodelovanju. Omejitev spominskih kartic je v tem, da   je 

lahko za posamezno kartico možno določiti zgolj en pravilen odgovor.  

 

e) Interaktivni videoposnetek (ang. Interactive Video) 

Ta aktivnost omogoča pripravo interaktivnih videoposnetkov, ki jih 

oplemenitimo z vključitvijo dodatnih opisov ali razlag (npr. ključnih 

točk s pomembnimi deli, spletnih povezav do virov z dodatnimi 

informacijami), vmesnih vprašanj (npr. tip več odgovorov, kratek 

odgovor) ali z vključitvijo končnega preverjanja znanja po ogledu 

videoposnetka (npr. trditve v aktivnosti Povzetek za ponovitev 

ogledane vsebine). Učitelj videoposnetek naloži na strežnik (v 

formatu .mp4, webm, .ogv) ali doda povezavo gostujočega portala 

(npr. YouTube, Vimeo). Učitelj pripravi interaktivni videoposnetek v 

treh korakih. V 1. koraku je potrebno naložiti videoposnetek, v 2. 

koraku se dodajo interaktivni elementi/gradniki, v 3. koraku pa določi 

še dodatno aktivnost Povzetek s preverjanjem znanja o videnem 
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(Didakt.um, 2020). Pedagoška vrednost aktivnosti je v tem, da dijak 

ob ogledu videoposnetka usvaja dodatna znanja in pridobiva nove 

informacije ali pa sproti preverja svoje znanje in razumevanje. 

Prednost aktivnosti je v tem, da dijaku nudi vsebino v različnih 

predstavnih oblikah in hkrati nudi sprotno preverjanje znanja 

(Uporabi-h5p.si, 2022). 

 

 
Slika 4: Interaktivni videoposnetek 

Vir: www.islcollective.com 

f) Spomin (ang. Memory Game) 

S klasično igro spomin dijakom pripravimo aktivnosti povezovanja 

informacij na igrificiran način (npr. povezovanje države s prestolnico, 

umetnika z njegovim delom). Dijaki povezujejo dve različni sliki, v 

vtičniku H5P pa jima lahko učitelj lahko doda tudi zapis (s katerim 

dodamo bodisi namig ali dodatne informacije oz. lahko predstavljajo 

dodano vrednost pri nalogah iz tujih jezikov, saj lahko ponazorimo 

pravilno izgovorjavo in tako krepimo slušno razumevanje (uporabi-

h5p.si) in spremljavo avdioposnetka (Didakt.um, 2020). 

 

g) Več izbir (ang. Multiple Choice) 

Dijaki med ponujenimi odgovori izberejo enega ali več pravilnih. 

Učitelj mora vsako vprašanje pripraviti posebej (kot samostojno 

aktivnost). K vsebini aktivnosti lahko dodamo sliko ali videoposnetek. 

(Didakt.um, 2020) Aktivnost je primerna za nižje taksonomske ravni 

znanja kot sta pomnjenje in razumevanje. Z namigi, ki jih lahko 

dodamo tako pravilnim kot napačnim odgovorom, lahko dijakom 

ponudim razlago, s čimer v aktivnost vključimo tudi učenje in 

poglabljanje razumevanja. Omejitev aktivnosti predstavlja to, da 

lahko med odgovori dijakom ponudimo le besedilne odgovore, ne 

moremo pa vključiti slik prav tako ni mogoče oblikovati besedila 

(Uporabi-h5p.si, 2022). 

 

Slika 5: Več izbir 

Vir: Lasten 
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h) Drži/Ne drži (ang. True/False Question) 

Aktivnost učitelju omogoča, da ustvari vprašanje oz. trditev, na 

katero je možno odgovoriti samo z drži ali ne drži. V to aktivnost se 

lahko vključi tudi slika ali videoposnetek. Naloga dijakov pa je, da si 

preberejo vprašanje in ogledajo sliko/videoposnetek, če je le-ta 

priložen in nato s klikom na enega izmed gumbov drži oz. ne drži 

odgovori na vprašanje. To aktivnost lahko uporabimo za hitra 

preverjanja znanja. Omejitev te aktivnosti pa je, da tukaj dijak z 

ugibanjem pride do pravilnega odgovora, kar lahko vpliva na to, da 

učitelj dobi napačne informacije o znanju dijakov (Uporabi-h5p.si, 

2022). 

 

 
Slika 6: Drži/Ne drži 

Vir: Lasten 

 

 

 

i) Označi besede (ang. Mark the Words) 

Ta aktivnost od dijakov zahteva, da s klikom označijo posamezne 

besede v besedilu glede na navodila npr. označi ključne besede, 

določi angleške čase ipd. (Didakt.um, 2020). S to aktivnostjo lahko 

pripravimo naloge na nižji taksonomski ravni, v katerih dijaki s 

klikanje na besede izberejo besede glede na navodilo. Aktivnost je 

primerna tudi za mlajše učence, ki še niso dobro osvojili tipkanja, saj 

je dovolj le klik na besedo. S to aktivnostjo lahko preverjamo 

razumevanje. Omejitev aktivnosti je v tem, da besednih zvez (le 

posamezno besedo) ne moremo določiti kot pravilni odgovor 

(Uporabi-h5p.si). 

 

j) Interaktivne prosojnice (ang. Course presentation) 

Aktivnost omogoča učitelju, da ustvari predstavitev, ki vsebuje 

interaktivne elemente. V predstavitev lahko vključi besedilo, slike, 

videoposnetke in aktivnosti, kot so Vstavi manjkajoče besed, Izbira 

pravilnega odgovora, Več izbir, Drži/Ne drži, Povleci in spusti, 

Povzetek, Povleci besede, Označi besed in Interaktivni video. Dijaki 

hkrati usvajajo, utrjujejo, preverjajo svoje znanje in dobijo takojšnje 

povratne informacije. Interaktivni elementi spodbujajo dijakom k 

aktivnemu sodelovanju in jim omogočajo, da si lažje in bolje 

zapomnijo obravnavano snov. Različne predstavitvene oblike 

informacij so dijakom v pomoč pri razumevanju in usvajanju znanja. 

Prednost aktivnosti je v tem, da lahko združimo bogato 
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večpredstavno predstavitev z raznolikimi interaktivnimi nalogami 

(Uporabi-h5p.si, 2022). 

 

k) Izbira pravilnega odgovora (ang. Single Choice Set) 

Pri tej aktivnosti lahko učitelj pripravi eno ali zbirko vprašanj za dijake 

in med ponujenimi odgovori je lahko pravilen le eden, zato morajo 

dijaki pri tej aktivnosti med ponujenimi odgovori izbrati pravilnega. 

Aktivnost je primerna za hitro ponovitev snovi, lahko pa preverjamo 

tudi razumevanje. Učitelj lahko doda tudi zvočne učinke, ki se 

predvajajo ob izbiri odgovora in dijakom dajo informacijo o tem, ali 

so odgovorili pravilno ali napačno. Zvočnih učinkov ne moremo 

izbrati, lahko jih samo vklopimo ali izklopimo. Slabost aktivnosti je, 

da ni mogoče vključiti nobenih drugih multimedijskih virov (Uporabi-

h5p.si, 2022). 

 

Po obravnavani snovi (London) sem dijakom 1. letnika za preverjanje 

in utrjevanje znanja pripravila kviz v spletni učilnici Moodle s 

pomočjo H5P gradnika. Kviz je sestavljen iz različnih aktivnosti, ki jih 

H5P ponuja.  

 

 

 

 

 

 

Prvih deset vprašanj je sestavljenih iz interaktivnih kartic, kjer morajo 

dijaki zapisati odgovor glede na kartico (sliko povezano z Londonom), 

ki jo dobijo.   

Sledi deset vprašanj po principu Več izbir, kjer dijaki izberejo pravilen 

odgovor med ponujenimi odgovori.  
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Nato sledi deset Drži/Ne drži vprašanj in na koncu še 6-minutni 

interaktivni videoposnetek, pri katerem dijaki med gledanjem 

videoposnetka odgovarjajo na postavljena vprašanja povezana s 

posnetkom. 

 

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. Kvizi v Moodlu so primerni tako za učence na razredni stopnji 

kot za starejše učence in dijake. Izbira vrste kviza je sicer odvisna od 

učitelja, vendar mora biti kviz primeren starosti in predznanju 

učencev, predvsem pa mora biti uporaben za poučevanje oz. 

utrjevanje vsaj enega vidika jezika. Kviz, kot druga motivacijska 

sredstva, uporabljamo za priklic in ohranjanje pozornosti med 

poukom. Z njim želimo spodbuditi vedoželjnost in zanimanje dijakov 

za učno snov ter z njo povezanimi aktivnostmi. Seveda pa vsak učitelj 

želi dijake tudi kaj naučiti, jim podati neko znanje. To lahko s kvizom 

doseže, saj ima tako motivacijsko kot tudi informacijsko funkcijo. 
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Igra in igrače nekoč in danes ter 

odnos do izdelovanja in uporaba 

starih igrač 
 

VANJA FINK, dipl. vzg. 

vanja.koncek@gmail.com 

 

Povzetek: Igra je v predšolskem obdobju najpomembnejše učenje. 

Otrok s pomočjo igre raziskuje in odkriva svet, ki ga odrasli ne pozna 

in ne razume. Igra vpliva na osebnostni, socialni, moralni, 

emocionalni in kognitivni razvoj ter na razvoj gibalnih sposobnosti in 

spretnosti. Za uspešen razvoj otroku ponudim igrače in igre ali pa 

samo material in dovolj možnosti ter svobode za njegovo domišljijo. 

Otroku ponudimo možnost, da spozna tudi preteklost in čas, ko je 

bilo življenje skromno.  

 

Ključne besede: predšolski otrok, namizne igre, talne igre, igrače iz 

odpadnih materialov 

 

Abstract: The most important study preschool for children is game. 

With help of game a child can explore and discover the world, which 

adult do not understand and do not know much of it. A game can 

influence on childs personal, social, moral, emotional and cognitive 

development. We must offer a child toys and games or just some 

material and enought possibilities and freedom to release his 

imagination. We need to offer a child a possibility that he can 

become aware of the past and be aware of the time when people 

lived humble.  

 

Keywords: pre-school child, table games, ground games (with rules), 

toys made of waste material 
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UVOD 

Igra je pomembna specifična dejavnost, ki je na različne načine 

vpletena v otrokovo vsakodnevno življenje. Je sestavni del otroštva, 

ki otroku omogoča razvijanje različnih sposobnosti, osebnostnih 

lastnosti, emocij, moralnih vrednot, spodbuja razvoj domišljije in 

pomaga pri pridobivanju novih izkušenj. Pojem igra se nanaša na 

vsako aktivnost, ki se posameznik loti zaradi zadovoljstva ne glede na 

končni rezultat. Igri se posveča brez vsakršne zunanje prisile. Edini 

motiv za igro je zadovoljstvo ob igri, ne cilj in rezultat. Čar igre je v 

tem, da so vsi otroci skupaj, da ima vsak svoje domislice, da se učijo 

improvizacije, se prilagajajo, dodajajo in ustvarjajo »malce po svoje«. 

V igri se sprosti domišljija, ki otrokom omogoča doživljanje tistega, 

kar v realnem svetu ne sme ali ne more. Sredstva za igro so lahko 

čisto običajni predmeti (lonec, metla, palica, kamen …), saj ga otrok 

v svoji igri spremeni v sebi želeno igračo. Pri delu v vrtcu opažam, da 

so vsakodnevne igrače postale nezanimive in ostajajo na policah. 

Igrače so hitro poškodovane ali z manjkajočimi kosi. Želela sem 

spremeniti odnos do igrač in otrokom približala čas preteklosti, tako 

da so otroci s ponujenega materiala sami izdelali igre in igrače.  

 

Otrok in igra 

Vse opredelitve kažejo, da je igra brezmejna in da variira v celovitosti. 

Igra reprezentira otrokov kognitivni, socialni, emocionalni, gibalni 

razvoj ter povezave med vedeti in ne vedeti, aktualnim in možnim, 

verjetnim in neverjetnim. To je dialog med domišljijo in realnostjo, 

med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, med logiko in 

absurdnostjo, med varnostjo in tveganjem (L. Marjanovič Umek in M. 

Zupančič, 1987, str. 3). Preko igre otroci lažje razumejo pravila, ki jih 

postavi nekdo drug, učijo se oblikovanja, vzdrževanja in spreminjanja 

pravil s pomočjo dogovora. Sodelujejo in se vključujejo v kulturo, 

spoznavajo, kdo ima avtoriteto in ga je treba ubogati. Učijo se 

prilagajanja. Igra otrokom nudi občutek pripadnosti skupini in 

občutek varnosti (L. Marjanovič Umek in M. Zupančič, 1987, str. 4). 

 

Opredelitev igre danes 

Igra precej vpliva na otrokovo telesno rast, na razvoj inteligence, na 

pridobivanje izkušenj in znanja in na otrokovo čustveno življenje kot 

razvoj v družbeno bitje. Kadar se otrok igra, vadi in si krepi mišice in 

živčevje, si pridobiva spretnosti in spoznava svoje zmožnosti. V igri 

spoznava fizično okolje in pravila, ki vladajo v njem. Na podlagi 

pridobljenih izkušenj ustvarja pojme, se uči mišljenja in poskuša 

reševati probleme, s katerimi se srečuje. Igra na otroka vpliva tako, 

da se preko nje nauči, kaj pomeni poštenost med ljudmi, kako se 

kažeta resnica in pogum. Preko igre se otrok vživlja v razne vloge, ki 

jih opaža pri odraslih, kaže čustva, tako pozitivna kot negativna. Z 

otrokovo rastjo pa se spreminja tudi vsebina iger (Debelak, 1999/00, 

str. 5). V Sloveniji je najbolj razširjena klasifikacija otroške igra, ki jo 

je leta 1961 izdelal Toličič. Vrste igralne dejavnosti razvršča v štiri 

skupine:  
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− Funkcijska igra, ki obsega prakticiranje določenih funkcij 

(občutenje, zaznavanje, gibanje) in ni povezana z značilnostmi 

gradiva ali izrazno vsebino igrač. Tipične takšne igre so 

najrazličnejša vrsta gibanja (plazenje, plezanje, guganje …), 

tipanje in okušanje predmetov, vlečenje in prenašanje stvari, 

odpiranje in zapiranje, presipavanje in pretakanje snovi, 

gnetenje, mečkanje, trganje, čečkanje … 

− Domišljijske igre, pri katerih si otrok predstavlja (mentalno 

reprezentira) stvari, ljudi ali dogodke, ki dejansko niso prisotni. 

Pri tem posnema živali ali osebe iz realnega življenja, a njihove 

vloge kombinira na svojstven način in jim dodaja domišljijske 

elemente. Ta igra zrcali otrokova izkustva, želje pa tudi stiske in 

napetosti, ki jih sprosti preko igre.  

− Dojemalne igre zajemajo poslušanje in opazovanje pa tudi 

posnemanje in branje. Izkustva, ki jih dobi otrok pri tem načinu 

igre, uporablja pri domišljijski in ustvarjalni igri.  

− Ustvarjalne igre zajemajo konstruiranje, obdelovanje materialov, 

risanje, slikanje, pisanje, ročna dela, pripovedovanje, 

dramatiziranje, gibalno in glasbeno ustvarjanje (Marjanovič 

Umek in Kavčič, 2001). 

 

Otroška igra in spol 

Že takoj po rojstvu se starši različno vedejo do deklic in dečkov. 

Različno vedenje se ne kaže enako intenzivno na vseh področjih 

razvoja. Razvoj spolne identitete se odraža in nanjo vpliva, hkrati pa 

tudi igra vpliva na razvoj spolne identitete. Izbira igrač, vsebina igre 

in njena vrsta, soigralci-vse to so prvine igre, ki so odvisne tudi od 

spola (Marjanovič Umek in M. Zupančič, 2006, str. 50). Lever (1976) 

je opredelila šest med seboj povezanih razlik v igri med deklicami in 

dečki:  

− dečki se več igrajo zunaj,  

− družabne igre dečkov se bolj razlikujejo glede na starost kot na 

družabne igre deklic,  

− deklice so bolj pripravljene igrati deške igre kot dečki dekliške,  

− dečki se pogosteje igrajo tekmovalne igre in za te potrebujejo 

veliko prostora, deklice so bolj sodelovalne, igrajo se na manjši 

površini, 

− dečki vztrajajo v igri dlje kot deklice, 

− družabne igre dečkov potekajo v večjih skupinah kot igre deklic. 

 

Opredelitev igrač danes 

Igračo v širšem pomenu besede predstavlja vsak predmet, ki ga otrok 

v svoji igri spremeni v sebi želeno igračo. Igrače so osnova otrokove 

igre, ki postavi okvirno idejo za igro ter vpliva na obliko igre. Sprva so 

to deli telesa, obraz, kasneje pa predmeti iz njegovega okolja, ter 

»prave« igrače, ki so izdelane doma ali industrijsko (Marjanovič, 

1981, str. 32). S tem, da je na dvoriščih videti vse manj otrok, se 

strinja tudi Marinka Bečela, univ. dipl. socialna delavka, družinska 

mediatorka v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše 

Maribor. Pravi, da se otroška igra precej spremenila, saj se je preselila 



29 
 

z otroških dvorišč v otroške sobe. In tukaj nastane bistvena razlika. 

Na dvorišču je prevladovala igra v skupini in otroci so se učili socialnih 

veščin in s tem postajali kompetentni. Igre na prostem so bile 

največkrat gibalne igre. Skupinska igra ima svojo dinamiko in otrok se 

uči prilagajanja skupini, uči se vživeti v igro in vrstnika, nauči se 

sprejemati in upoštevati pravila, tega, da ni vedno prvi in je enkrat 

zmagovalec in enkrat poraženec. Razvija sodelovanje in 

komunikacijo, uči se reševanja sporov. Kadar je otrokovo igrišče le 

otroška soba, je osamljen, stiki so virtualni, prijatelji navidezni, s tem 

pa otrok ostane osiromašen za pristne odnose. Zato je pomembno, 

da starši skupaj z otroki vstopajo v socialni prostor in jih spodbujajo 

za razvijanje pravih, živih socialnih stikov.  

 

Nastanek iger  

Kdaj so nastale igre, je težko reči, še težje pa zapisati. Zlasti težko je 

ugotoviti za vsako posamezno igro; lažje je igre skupaj postaviti v nek 

čas in prostor. Prve igre pri nas so verjetno še poganskega izvora. 

Niko Kurent (1989) je zapisal: »…tisto, kar je danes igra, je bil nekoč 

obred…« (Šugman, 2004, str. 36). Eden najstarejših zapisov o oblikah 

in igrah pri nas (J. V. Valvasor: Slava Vojvodine Kranjske, 1689) kaže, 

da so Slovenci takrat poznali številne ljudske igre, ki so jim služile za 

razvedrilo, sprostitev in zabavo. Mnoge igre, ki jih v Sloveniji še 

poznamo in so naša kulturna dediščina, pa so novejšega izvora. 

Pomembno je, da ta del kulturne dediščine ne zamre in da ga 

posredujemo svojim potomcem, otrokom vrtcu. Pomembno je, da jih 

raziščemo in posredujemo dalje. Navsezadnje pa nas zanimajo igre in 

ne kdo si njih je izmislil (Šugman, 2004, str. 38). 

 

Opredelitev igre nekoč 

V srednjem veku so številne igre imele tehten pomen, bile so nečemu 

namenjene, z igro in njenim ponavljanjem so si pridobivali veščine, 

telesne in borilne spretnosti, večje znanje, veliko hitreje so se naučili 

nečesa novega, igre so imele svojo skrivnost-poduk, moralni 

napotek, opomin. Seveda so bile igre v svojih pretiranih oblikah tudi 

škodljive, spremenile so človekovo igrivo naravo v tekmovalnost. 

Tudi o tem nam zapisi iz srednjega veka marsikaj povedo – ne 

nazadnje govorijo o sreči-opoteči, kako so zaradi iger na srečo 

nekateri obubožali ali umrli v tekmovalnih igrah. Igre so jemali resno, 

vendar so jih otrokom dopuščali. Igram odraslih pa so rekli opravilo. 

Povsem razumljivo je, da so malčki posegali po drugačnih igračah kot 

veliki otroci. Otroci v mestih so imeli drugačne igrače kot pa otroci na 

gradovih (Golob, 1995, str. 8). 

 

Igrače nekoč 

Ivica Križ je v knjigi Nazaj v otroški raj (2002, str. 11) zapisala, da so 

bile igrače 19. stol. prvih desetletjih 20. stol. nekaj zelo dragocenega, 

zato dostopne le otrokom premožnejših staršev. Niso imeli igrač in 

tudi ne časa se z njimi igrati, ker so morali od malih nog delati. Igrali 

pa so se seveda tudi kmečki otroci. Morda so bili v tem pogledu celo 

na boljšem kot mestni otroci, kajti igre in igrače so bile prepuščene 
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njihovi domišljiji in iznajdljivosti. Izrazite igrače za dečke so bile 

predvsem bojne igrače in orožje. Tudi igre z miniaturnimi vojaki, 

avtomobili, letali so bile bolj v navadi fantov. Deklicam so od nekdaj 

podarjali igrače, ki so bile vezane na dom in materinstvo, na njeno že 

vnaprej določeno vlogo matere in gospodinje. Kmečke deklice so 

imele preproste, doma izdelane punčke iz cunj. S pomočjo pletene 

krpe, v katero so dale slamo, ličkanje ali žaganje in ji potem oblikovale 

glavo. Usta in nos so narisale, koruzne laske pa so prilepile s škrobnim 

lepilom. Med igračami so bile priljubljeni še plišasti medvedki, 

gradilne kocke, sestavljenke. Igrali so se tudi gibalne, družabne in 

skupinske igre.   

 

Primeri iger  

Izštevanke so od nekdaj del prisrčne ustvarjalnosti. Med otroškimi 

igrami je zapisano tudi štetje za izločanje ali določanje prvega igralca. 

Izštevanke so večinoma nesmiselne in nerazumljive, ampak ravno 

zato očarljivo otroške, polne domišljije, ritma in rime.  

An ban, pet podgan, 

Štiri miši, v uh me piši, 

Vija, vaja, ven! 

 

Anka banka pomaranka v prvi klopici sedi 

in napiše črko i. Gori, doli, naokoli,  

vija vaja ven. 

 

Ti si mačka, jaz sem miš,jJaz bom bežal, ti loviš.  

 

Ekate pekate cukate me, 

fibe febe domine, 

ektum pektum kufer štruc, 

kvinte kvante enga fuč. 

 

V svojem poklicnem delu se izštevank poslužujem vsakodnevno. So 

dober motivator za igro, zabava pri rimanju in določanju igralcev za 

igro. Izštevanke smo uporabljali že mi v otroških letih. Te so se 

prenašale kot ustno izročilo in smo se jih tako največ naučili od 

staršev in starih staršev. Večina izštevank je enakih ali podobnih, kar 

nekaj pa jih je dobilo povsem novo podobo. Med svojim delom se 

velikokrat zamislim pri opazovanju otrok med igro. Vse bolj opažam, 

da se otroci igrajo in družijo s tistim, ki v vrtec prinese nekaj novega, 

ko so na voljo nove igrače, kjer so vsi pripomočki kupljeni in 

pripravljeni na igro. Otrokom ni potrebna nobena domišljija, veliko je 

prepirov in slabe volje. Zato sem se odločila, da zberem različne vrste 

iger; ljudske, talne. Igre, ki izginjajo v današnjem času. Otrokom sem 

želela približati čas preteklosti.  

 

Igre in igrače nekoč v sodobnem času  

Odločila sem se, da z otroki, starimi 4 leta, izdelamo punčke iz cunj, 

in spoznamo talno igro Ristanc. Želela sem ugotoviti, ali lahko na ta 

način spodbudim otroke k spontani uporabi, ali jim lahko približam 
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igre in igrače, ki so zasnovale otroštvo starejših generacij in razvijati 

spretnosti in sposobnosti za samostojno izdelavo.  

 

Punčka iz cunj 

Cilji dejavnosti:  

− otrok po opazovanju odraslega in sodelovanju izdela igračo, 

− otrok razvija finomotorične spretnosti, 

− narejeno igračo uporablja v spontani igri. 

 

Kot motivacijo sem obstoječi kotiček dom opremila s preprostimi 

predmeti, s katerimi so otroci lahko raziskovali. Pripravila sem jim 

različne kose blaga, polnila (vato in razrezane kose blaga), vrvice. 

Poleg tega sem jim nastavila tudi že izdelano punčko iz cunj, ki sem 

jo predhodno izdelala sama. Otroci so sprva začudeno opazovali, kam 

so izginile igrače, vendar so kmalu začeli igro s ponujenim 

materialom. Vrvice so ovijali okoli kosov blaga, jih vezali. Nekateri so 

vato in blago tlačili v večje kose blaga in skušali zavezati. Ker je bila 

punčka iz cunj nekoliko skrita, so jo otroci opazili malo kasneje. Zelo 

hitro se je razvnel prepir, kdo se bo z njo igral. Ko sem pristopila, so 

mi otroci razložili, da je samo ena in da se želijo igrati. Ena izmed 

deklic mi je povedala, da ima podobno punčko doma in da ji jo je 

naredila babica. Po povabilu otrok k mizi so mi sledile deklice in 

peščica dečkov. Otroci so si izbrali blago, iz katerega bo punčka iz 

cunj. Pripravila sem polnila in ves potreben material za izdelavo. Ker 

je dejavnost vsebovala tudi šivanje, sem predvidevala, da bodo otroci 

potrebovali večjo pomoč. Večina otrok je potrebovala pomoč pri 

vtikanju sukanca skozi uho šivanke in zaključevanju šivov. Na izrezane 

kvadrate iz blaga so otroci položili polnilo in blago ovili, da je nastala 

glava. Pod njo so zavezali vrvico. S šivanjem sta bili nakazani roki. Iz 

želenega blaga so otroci izdelali še oblekico. Otroci so punčki narisali 

dele obraza in punčka je bila pripravljena na igro. Otroci so bili 

samostojni pri izdelavi (primerno starosti), domiselni in aktivni. 

Otroci so punčke uporabljali pri spontani igri v kotičku. Nekateri 

otroci so punčko delili, drugi je niso želeli. Pri opazovanju njihove 

spontane igre sem ugotovila, da so do izdelanih punčk skrbni in so 

pospravljali na dogovorjeno mesto. Kmalu so jo želeli odnesti domov. 

Zadovoljna sem bila z njihovo željo po nečem novem, po predaji 

novega znanja, pri njihovi spretnosti.  

 

 
Slika 1: Prosta igra v kotičku dom 

Vir: Lasten  
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Slika 2: Igra s punčko iz cunj 

Vir: Lasten  

 

Talna igra Ristanc 

 Cilj dejavnosti: 

− Otrok spozna talno igro in se nauči pravil, 

− sodeluje pri nastajanju igre, sodeluje pri igri, krepi socialne 

odnose in se dogovarja. 

 

Z otroki veliko dopoldnevov preživimo na igrišču, na ploščadi pred 

vrtcem. Opazila sem, da se hitro naveličajo igrač, se težko dogovorijo 

za vrsto iger in tako prihaja do prepirov. Odločila sem se, da jih 

naučim nove igre, ki se jo lahko igrajo zunaj. Povabila sem jih na 

asfaltno površino pred vrtcem. Vzela sem kredo in začela z risanjem 

kvadratov. Narisala sem igralno površino za Ristanc. Spodbudila sem 

jih k razmišljanju. Podajali so odgovore o kvadratih, črtah. Eden 

izmed dečkov je predlagal, da lahko skačejo po kvadratih. Otrokom 

sem podala namig, da moramo v kvadrate napisati nekaj, s čimer si 

pomagamo šteti. Večina je bila soglasnih in so ugotovili, da so to 

številke. Otroke sem povabila, da mi pomagajo. Ko so bila vsa polja 

zapolnjena, sem otrokom podala nekaj manjših kamnov. Nekaj otrok 

je igro že poznalo, vendar so za njo našteli različna imena (Avionček, 

Letalo, Skokec …), povedala sem, da se igra imenuje tudi Ristanc in 

jim igro demonstrirala ter sproti podajala navodila igre. Ker je bilo 

otrok veliko, sem na tla narisala še dodatna polja, tako so lahko igrali 

vsi otroci v večih skupinah. Otroci so imeli nekaj težav pri metanju 

kamenčka v polje, saj so potrebovali kar nekaj časa, da so pridobili 

občutek za moč meta. Nekaterim otrokom je delalo težave skakanje 

z ene noge na obe, tako da so si pravila tudi prilagodili in sprva skakali 

sonožno. Igra Ristanc jim je všeč, velikokrat prosijo, da jo narišem, 

skušajo jo narisati že sami. Narišejo si jo tudi v pesek ali mivko. 

Kasneje smo ga na rob asvaltnega dela igrišča narisali tudi s talnimi 

barvami in tako ustvarili talno igro, ki bo obstojna in se otroci na njej 

lahko igrajo vsakodnevno. Zadovoljna sem z odzivom otrok in seveda 

nad uporabo igre.  
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Slika 3: Igra Ristanc na igrišču 

Vir: Lasten  

 

 
Slika 4: Igra Ristanc na igrišču 

Vir: Lasten  

 

ZAKLJUČEK 

Obe predstavljeni dejavnosti sta bili za otroke in tudi zame drugačni 

in nekaj posebnega. To je bil čas, ko smo kolo časa zavrteli nazaj in 

uživali v tej preprostosti. Težko rečem, da se je po teh dejavnostih 

veliko spremenilo, ker za večjo spremembo bi potrebovali mnogo več 

časa. Mi pa je v izredno zadovoljstvo, da so otroci pokazali interes pri 

spoznavanju njim nečesa nepredstavljivega, so se bili pripravljeni 

vrniti v mnogo večjo skromnost in pokazali lastno aktivnost pri 

izdelavi igrače in tudi igre. Otroci so pri izdelovanju uživali in bili 

aktivni poslušalci. Pri delu so se učili vztrajnosti, natančnosti, 

medsebojnega sodelovanja in razvijanja ročnih spretnosti. Pridobili 

so eno izkušnjo z učenjem več. Otroci so sodelovali po svojih 

zmožnostih in željah. Po igri še vedno posegajo, še vedno omenjajo 

punčko iz cunj, kar pomeni, da ima posebno vrednost in njihovo skrb. 

To pa je doseglo moj namen.  
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Učenje, gibanje, igra 
 

MAŠA FONDA, prof. razrednega pouka 

masa.filipic@os-petrovce.si  

 

Povzetek: Že starogrški filozof Platon je dejal, naj otrok ne učimo s 

strogostjo, temveč naj poskrbimo, da se bodo na poti do znanja 

zabavali. Le tako bomo morda pri vsakem odkrili sled genialnosti na 

nekem posebnem področju. Igra je kot dejavnost najbolj primerna za 

otrokovo naravo in osnovne zakonitosti njegovega razvoja. Potrebi 

po gibanju in igri sta osnovni otrokovi potrebi, zato je pomembno, da 

se obe prepletata skozi vse njihove dejavnosti. Lahko jih uporabljamo 

za popestritev pouka in razgibavanje učencev ali pa z njimi 

uresničujemo določene vzgojno-izobraževalne cilje. Kratke igre z 

gibanjem lahko vključimo v različne faze pouka. Pomembno pa je, da 

z njimi uresničujemo cilje, ki jih želimo doseči. Menim, da se večina 

učiteljev strinja z ugotovitvami mnogih strokovnjakov (in vse to zazna 

tudi pri svojem delu), ki poudarjajo, da se najbolj učinkovito učimo, 

če poleg vida, sluha in govora vključujemo tudi gibalno aktivnost. Vse 

to naj bi pripomoglo k poglobljenemu doživetju, ki veča motivacijo, 

olajšuje razumevanje in zapomnitev. Ob svojem delu sem naletela na 

mnogo koristnih in uporabnih metod in strategij dela, ki učence 

aktivno vključujejo v sam pouk. Ena od učnih strategij, ki temelji na 

gibanju, se imenuje Fit pedagogika. Temelji na pomenu besede fit, 

kar pomeni biti v dobri psihofizični kondiciji. Omenjena strategija 

zajema metode, ki učečemu v procesu učenja omogočajo 

psihofizično ravnovesje in posledično bolj kakovostno učenje. Gre za 

drugačen pristop k poučevanju, ki vključuje veliko dinamike, gibanja 

in aktivnega dela učencev, zato bo glavna nit mojega raziskovanja 

prav poučevanje z gibanjem.  

 

Ključne besede: učenje, gibanje, celosten pristop, strategije in 

metode učenja z gibanjem 

 

Abstract: The ancient Greek philosopher Plato said, that we should not 

teach our children by being strict, but by making sure that they will have 

fun on their way to knowledge. Only in that way may we discover a 

trace of genius in each of them in a particular field. As an activity, 

play is best suited to a children’s nature and the basic laws of their 

development. The basic children’s needs are movement and play, so 

it is important that they are both intertwined thought all their 

activities. They can be used to diversity lessons and to encourage 

students to exercise or to achieve certain educational goals. Short 

games with movement can be included in different phases of the 

lesson. It is important, however, that we use them to achieve the 

goals we want to achieve. I believe that most teachers agree with the 

findings of many experts (and perceive all that in their work), who 

emphasize that we learn most effectively if we, in addition to sight, 

hearing and speech, also include physical activity. All of this is 

mailto:masa.filipic@os-petrovce.si
javascript:IzberiBesedo2(0,0)
javascript:IzberiBesedo2(1,3)
javascript:IzberiBesedo2(1,4)
javascript:IzberiBesedo2(1,5)
javascript:IzberiBesedo2(2,41)
javascript:IzberiBesedo2(2,42)
javascript:IzberiBesedo2(2,43)
javascript:IzberiBesedo2(2,44)
javascript:IzberiBesedo2(2,44)
javascript:IzberiBesedo2(4,109)
javascript:IzberiBesedo2(4,110)
javascript:IzberiBesedo2(4,111)
javascript:IzberiBesedo2(4,112)
javascript:IzberiBesedo2(4,113)


36 
 

supposed to contribute to an in-depth experience that increases 

motivation, facilitates understanding and memorization. 

In the course of my work, I came across many useful and useful 

methods and work strategies that actively involve students in the 

lessons. One of the movement-based learning strategies is called Fit 

Pedagogy. It is based on the meaning of the word “fit”, which means 

to be in good psychophysical condition. This strategy includes 

methods that enable the learner psychophysical balance and 

consequently better quality of learning itself. It is a different 

approach to teaching, which involves a lot of dynamics, movement, 

and active work of the students, so the main idea of my research will 

be teaching through movement. 

 

Keywords: learning, movement, integrated approach, strategies and 

methods of learning through movement 
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UVOD 

Kot učitelji smo soodgovorni za prihodnost vseh »naših« otrok in 

prihodnost celotne družbe. Potrebno je slediti ugotovitvam 

strokovnjakov, ki se trudijo pokazati in dokazati, kaj je tisto, kar je 

dobro za otroke, njihovo in našo prihodnost. Strokovnjaki 

poudarjajo, da se najbolj učinkovito učimo, če poleg vida, sluha in 

govora vključujemo tudi gibalno aktivnost. Na podlagi znanstvenih 

dognanj je torej pri poučevanju potrebno slediti otrokom, njihovim 

potrebam ter v sam pouk vključevati tiste elemente, preko katerih se 

otroci lažje in boljše (na)učijo. Naloga učiteljev je torej tudi ta, da 

otroke pripravimo na vseživljenjsko učenje. To pa storimo tako, da jih 

v sam učni proces neposredno vključimo in jim omogočimo aktivno 

reševanje problemov. Osnovni namen strokovnega članka je 

predstaviti pomembnost vključevanja gibanja v pouk, pomembnost 

celostne obravnave učencev in tako pozitivno vplivati na njihovo 

samopodobo ter uporabnost znanja. Tekom šolskega leta sem 

preizkusila mnogo novih metod, strategij dela, pri katerih so učenci 

dejavni in uporabljajo višje miselne procese. Na naslednjih straneh 

opisujem tudi potek nekaj naših učnih ur, ki so izpeljane z uporabo 

gibanja. Predstavila sem tudi ugotovitve oz. posledice uporabe le- 

tega.  

 

Gibanje 

Gibanje je osnovna človekova potreba. Redno in zadostno gibanje 

posamezniku prinaša vrsto pozitivnih koristi skozi vsa starostna 

obdobja. Gibanje varuje in krepi človekovo zdravje, tako telesno kot 

duševno. Je temeljnega pomena za skladen in celosten razvoj otrok. 

S svojim vplivom oblikuje tudi otrokovo osebnost. Prav tako vpliva na 

biološki, psihološki in socialni del osebnosti. Otrok skozi gibanje 

razumeva, raziskuje in spoznava svet okoli sebe. Gibalne aktivnosti 

pa so večinoma prepletene z igro, ki pa je za otroke ena 

najpomembnejših dejavnosti. Otrok se preko gibanja uči, veseli, 

sprosti, izboljšuje se mu telesno zdravje, razvija socialne veščine, 

intelektualne funkcije in oblikuje svoj značaj. Pozitivne in prijetne 

gibalne izkušnje ter navade iz otroštva pa vodijo v gibalne aktivnosti 

in zdrav življenjski slog tudi v odrasli dobi. Učinke gibalne aktivnosti 

lahko strnemo v pet sklopov in povezava le teh je ključnega pomena 

za učno uspešnost. Ti sklopi so: 

− pozitiven vpliv na telesne lastnosti (debelost, mišična moč in 

podobno), 

− pozitivni učinki na zdravje (uravnavan holesterol in krvni tlak, 

dihalna in srčna pripravljenost in podobno), 

− pozitivni učinki na psihično zdravje (dobra samopodoba, zavira 

depresijo in stres in podobno), 

− krepitev imunskega sistema in 

− izboljšanje agilnosti (Pišot, Šimunič in Volmut, 2010). 

 

Pomembno je tudi dejstvo, da z gibanjem spodbudimo miselni razvoj. 

S pomočjo gibanja otrok oblikuje osnovne pojme iz resničnega sveta 

(npr. oblika, barva, velikost …). Pospeši se mu govorni razvoj, bogati 
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besedni zaklad in močno razvija zmožnost pomnjenja. Prav tako z 

gibanjem spodbujamo in privzgajamo vztrajnost, disciplino, 

koncentracijo, pozornost, samostojnost, zavzetost in prizadevnost. 

Poleg vsega naštetega pa se z gibanjem zadovoljuje tudi potreba po 

druženju in stikih z vrstniki. Učenci med sabo sodelujejo, se 

prilagajajo ter gradijo na samozavesti. Pri gibalnem razvoju poznamo 

štiri glavne stopnje (Škof, 2007): 

− refleksna gibalna stopnja (do 1. leta starosti), 

− začetna zavestna gibalna stopnja (od 1. do 2. leta starosti), 

− temeljna gibalna stopnja (od 2. do 7. leta starosti) in 

− stopnja specializacije gibanja (od 7. leta dalje).  

 

Športna ali gibalna aktivnost? 

Potrebno je razlikovati zgoraj navedena pojma, povezana z gibanjem. 

Gibalno aktivnost predstavlja katerokoli gibanje, ki se izraža v večji 

energetski porabi, kot je značilna za mirovanje. Za gibanje med 

poukom torej uporabimo izraz gibalna aktivnost, ko s pomočjo gibov 

popestrimo pouk in se učimo različna predmetna področja. Gibalna 

aktivnost je osnovna za temeljna gibalna znanja, preprečuje pojav 

debelosti, bolezni srca ter vzdržuje zmerno telesno težo. Pri športni 

aktivnosti pa gre za strukturirano in sestavljeno gibalno aktivnost, ki 

je nadzorovano, njen namen pa je ohranjanje in razvijanje motorične 

učinkovitosti za doseganje športnega rezultata. Takšne vsebine se na 

primer pojavljajo pri pouku športa. Iz zgoraj zapisanega lahko torej 

izluščimo sledeče. Vsaka športna aktivnost je tudi gibalna, vsaka 

gibalna aktivnost pa ni športna (Plevnik in Pišot, 2016). Za nas učitelje 

je pomembno, da uveljavljamo sodoben pristop poučevanja v obliki 

t. i. gibalnega učenja. Zanj je značilno, da poteka s samostojnim 

razmišljanjem, raziskovanjem in reševanjem problemov, otroke pa 

vodi do pridobivanja novih gibalnih sposobnosti in izkušenj. Učitelj 

učence zastavi primerne gibalne naloge, ki jih bodo miselno, gibalno 

in čustveno aktivirale. Takšno učenje omogoča bistveno trajnejše 

znanje ter razumevanje sebe in okolja, v katerega aktivno posegajo. 

Strokovnjaki poudarjajo, da se najbolj učinkovito učimo, če poleg 

vida, sluha in govora vključujemo tudi gibalno aktivnost. Vse to naj bi 

pripomoglo k poglobljenemu doživetju, ki veča motivacijo, olajšuje 

razumevanje in zapomnitev. Vsaka gibalna dejavnost aktivira tudi 

kognitivne funkcije. O povezanosti gibalne aktivnosti in kognitivnega 

razvoja je pisal že Platon. Verjel je, da je gibalna aktivnost osnova 

intelektualnega razvoja, zato je učenje določenih pojmov veliko 

uspešnejše, če vključuje elemente gibalne aktivnosti. Tudi kasnejše 

empirične raziskave so potrdile in dokazale, da obstajajo pomembne 

povezave med gibalno aktivnostjo in intelektualnimi sposobnostmi 

ter šolskim uspehom. Pouk prevečkrat poteka na frontalen način, 

kjer učitelj podaja snov, učenci pa si snov zabeležijo in se zapisano 

nato »naučijo«. Pri tem načinu poučevanja se razvijajo predvsem 

kognitivne sposobnosti. Otrok pa se razvija celostno in na celosten 

način dojema svet ter se iz njega uči. Zato so za največjo kakovost 

znanja potrebna tudi druga področja (Zurc, 2008). 
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Gibanje, igra in učenje 

Igra je kot dejavnost najbolj primerna za otrokovo naravo in osnovne 

zakonitosti njegovega razvoja. Potrebi po gibanju in igri sta osnovni 

otrokovi potrebi, zato je pomembno, da se obe prepletata skozi vse 

otrokove dejavnosti. Igre lahko uporabljamo za popestritev pouka in 

razgibavanje učencev ali pa z njimi uresničujemo določene vzgojno-

izobraževalne cilje. Takšnim vrstam iger pravimo didaktične igre. Pri 

vpeljavi iger v pouk je pomembno, da učitelj igro jasno razloži in 

demonstrira. Dejavni morajo biti vsi otroci, v razredu pa morata 

veljati red in disciplina, saj le tako dosežemo določene cilje. Pravila in 

igro lahko prilagajamo trenutnim potrebam. Gre torej za igro, 

namenjeno poučevanju, ki omogoča realizacijo ciljev in je osrednja 

spoznavna dejavnost za otroka, vendar temelji na elementarnih 

gibalnih vzorcih ter gibalnih športnih sposobnostih. Didaktična 

gibalna igra ponuja številne prednosti, kot so: otroci jo imajo radi, 

zagotavlja celosten razvoj, omogoča socialno in emocionalno učenje, 

med igro poteka učenje odnosov v skupini, ima močan spoznavni 

vidik ter uresničuje specialne didaktične naloge. Kratke igre z 

gibanjem lahko vključimo v različne faze pouka. Pomembno pa je, da 

z njimi uresničujemo cilje, ki jih želimo doseči. Gibanje lahko 

uvedemo v uvodnem delu učne ure, kjer učence pripravimo na glavni 

del, jih psihično in telesno prebudimo ter pripravimo za naslednje 

dejavnosti. Glavni del je namenjen pridobivanju novih znanj, 

utrjevanju, razvijanju sposobnosti ter spoštovanju dogovorjenih 

pravil. V končnem delu pa lahko za učence izberemo tudi kakšno bolj 

umirjeno igro, preko katere se učenci sprostijo in telesno in duševno 

umirijo po naporih glavnega dela ure (Fišer, Šiler in Videmšek, 2002). 

 

Fit pedagogika 

Ob gibanju se sprostimo, smo bolj motivirani za delo in posledično 

bolj napredujemo. Učna strategija, ki temelji na gibanju, pa se 

imenuje Fit pedagogika. Temelji na pomenu besede fit, kar pomeni 

biti v dobri psihofizični kondiciji. Omenjena strategija zajema 

metode, ki učečemu v procesu učenja omogočajo psihofizično 

ravnovesje in posledično bolj kakovostno učenje. Fit pedagogika je 

program, ki se izvaja v okviru projekta FIT INTERNATIONAL. Program 

je široko zasnovan in dinamičen ter poteka pod vodstvom Barbare 

Konda, univ. dipl. fiziologije, ki je avtorica številnih projektov, 

programov in vsebin na področju telesne dejavnosti. Program temelji 

na učenju v gibanju pa tudi drugih strategijah učenja, fiziologiji, 

nevroznanosti in izobraževalni nevroznanosti. Pri učečem ne 

izpostavlja neuspehov, temveč poudarja pomembnost njegovih 

majhnih uspehov. Vloga učitelja pri Fit pedagogiki je biti mentor, ki z 

otroki sodeluje, kar velja tudi obratno. Učitelji med učnim procesom 

učence usmerjajo, vodijo, učenci pa so glavni kreatorji. Pri tej metodi 

otrok razvija socialne kompetence, pozitivne osebnostne lastnosti 

ter kognitivne in gibalne spretnosti. Postaja učinkovitejša oseba, v 

okolju se odziva hitreje, lažje razmišlja, predvideva in analizira, 

skratka postaja bolj suveren in samozavesten.  
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"Fit pedgaogika je učna strategija, ki temelji na učenju v gibanju in 

povezuje različne strategije učenja" (Barbara Konda, ustanoviteljica 

in vodja projekta Fit International). 

"S tem, ko je učeči v gibanju, ustvarja psihofizično ravnovesje in 

posledično tudi hormonsko ravnovesje. S tem dosega visoko stopnjo 

osredotočenosti, koncentracije in nenazadnje notranje motivacije za 

učenje" (Barbara Konda, ustanoviteljica in vodja projekta Fit 

International). 

 

Ta metoda temelji predvsem na celostnem in izkušenjskem učenju, 

učenju v gibanju, aktivnem, asociativnem poučevanju in poučevanju 

z vprašanji. Povezuje kinestetični, slušni in vizualni stil učenja. Fit 

pedagogika se drži naslednjih načel: 

− načelo igre, 

− načelo kakovosti, 

− načelo postopnosti, 

− načelo gibanja, 

− načelo cikla in zaporedja, 

− načelo zmernosti, 

− načelo pestrosti, 

− načelo zabave in 

− načelo timskega sodelovanja. 

 

Strategija učenja v gibanju vsebuje veliko raznolikih metod, pri 

katerih učenec med gibanjem zapisuje, bere, komunicira in uporablja 

višje miselne procese. Za takšno vrsto poučevanja se uporabljajo FIT 

AKTIVNE METODE in FIT HITRE STIMULACIJE. Fit aktivna metoda je 

oblika učenja v gibanju, kjer je visoka stopnja koncentracije in 

motivacije za učenje, sestavljena pa je iz štirih korakov: navodila, 

naloga, zapis in preverjanje. Fit hitra stimulacija pa je kratkotrajna 

telesna dejavnost, ki traja od ene do treh minut. Omogoča 

psihofizično sprostitev, spodbudi srčno-žilni in dihalni sistem ter s 

tem pripravi telo na obremenitve. Strategija, ki bi morala biti prisotna 

večino časa poučevanja, pa je tudi AKTIVNO UČENJE. Pri tej strategiji 

učitelj učenca neposredno vključuje v sam učni proces, da ni samo 

pasivni poslušalec ali opazovalec. Učenec bere, piše, razpravlja in se 

aktivno ukvarja z reševanjem problemov (Šket, 2018). 

 

Primeri učenja, utrjevanja preko gibanja v našem razredu 

Tudi sami smo skupaj z učenci že pravi kreatorji učnega procesa. 

Učenci sodelujejo pri pripravah na učne ure, kjer preko gibanja 

osvajamo novo učno snov, še večkrat pa jo preko gibanja 

ponavljamo, utrjujemo in preverjamo. Predstavila vam bom nekaj 

načinov, kako smo v sam pouk vključili gibanje in tako posredno 

poskrbeli tudi za naše zdravje. 
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Odpihnimo račune 

Z učenci 5. razreda smo na ta način utrjevali računske operacije pri 

matematiki. Učencem sem na majhne papirnate robčke zapisala 

različne račune, jih zmečkala in razporedila po razredu. Vsak je dobil 

tudi svojo slamico, s katero je moral nato svoj papirček z računom 

odpihniti do svojega delovnega mesta. Na mestu je nato odvil 

papirček, račun prepisal v zvezek in ga rešil. Vsi učenci so bili zelo 

motivirani za delo. Rešili so ogromno računov. Ob koncu ure sem tudi 

pobrala zvezke in preverila uspešnost reševanja. Rezultati so bili zelo 

dobri. Tisti, ki so imeli še težave, pa so točno vedeli, kaj morajo še 

utrditi. Tako so naslednjo učno uro dobili tudi povratno informacijo 

o svojem znanju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Odpihnimo račune 

Vir: Lasten 

 

Fit geometrija 

Pri Fit geometriji, kakor smo skupaj z učenci poimenovali to učno uro 

oz. strategijo, smo se dodobra razgibali. Ne le telo, temveč tudi naše 

možgančke. V učilnici smo naredili prostor, umaknili smo mize in 

stole ter se posedli na tla. Na tabli so bile pritrjene posamezne črke 

(velike tiskane črke za točke in male pisane črke za poimenovanja 

daljic, poltrakov …). Preko žreba oz. interaktivnega kolesa sreče sem 

pozvala posamezne učence, da so s svojim telesom prikazali različne 

geometrijske pojme. Ko je posamezni učenec s svojim telesom 

pravilno prikazal pojem, je moral povedati tudi njegovo definicijo. Pri 

tej učni uri smo ponovili in utrdili vse geometrijske pojme, ki smo jih 

do tiste učne ure obravnavali. Na koncu pa nas je čakal tudi izziv 

prikazovanja pojmov, ki smo jih nato spoznali pri naslednji učni uri. 

Vsak učenec je nato definicijo pojma, ki jo je »predstavljal« tudi 

zapisal v zvezek. Definicije novih pojmov pa so zapisali v zvezke vsi 

učenci.  
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Slika 2: Fit geometrija 

Vir: Lasten 

 

Žabice 

Zagotovo je že vsak kdaj iz papirja napravil žabico. Mi smo jih pri 

pouku skupaj ustvarili in s pomočjo naših žabic utrjevali Slovenske 

pokrajine. Ker želimo, da so otroci čim bolj samostojni in dejavni pri 

samem pouku, so si morali žabico narediti čisto sami. Po naključnem 

vrstnem redu je vsak učenec prišel po list papirja. Nato so preko 

demonstracije in podanih navodil ustvarili vsak svojo žabico. Žabica 

je vključevala osem vprašanj oz. ciljev, ki jih moramo doseči pri 

obravnavi Slovenskih pokrajin. Ko so bile žabice izdelane, so morali 

učenci prosto hoditi po razredu in žabico odpirati le z eno roko. Pri 

tem pa se niso smeli ničesar in nikogar dotakniti. Na moj znak so se 

morali ustaviti in z najbližjim sosedom »odigrati« igro. Učenec je na 

vprašanje, ki ga je dobil v popolnosti odgovoril. Če odgovora ni 

poznal, ga je poiskal v zvezku ali učbeniku. Tako se je utrjevanje 

nadaljevalo 20 minut. Učenci so nato sedli na svoja mesta, odprli 

zvezke in vanje zapisali vsa vprašanja, ki so jih med igro prejeli. Nanje 

so seveda tudi odgovorili. Tako so dobili povratno informacijo o 

svojem znanju. Videli so, kaj je potrebno še utrditi. Ker pa so 

informacije iskali sami, so si vse to tudi veliko bolj zapomnili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Žabice 

Vir: Lasten 

 

Kako lahko na zabaven in gibalno obarvan način utrjujemo znanje 

slovenskega jezika? Preprosto. Učenci so neizmerno uživali. Gre za 

obliko skupinskega dela. Učence sem naključno razdelila v skupine po 

pet. S svojimi rokami so tvorili milni mehurček. Eden od skupine je 
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moral biti v sredi milnega mehurčka. Milni mehurček se je moral 

pomikati po razredu, priti do mesta v učilnici, kjer so bili delovni listi. 

Mehurček se pri tem ni smel nikogar in ničesar dotakniti, saj bi v tem 

primeru počil. Torej so morali biti učenci ves čas pozorni tudi na 

orientacijo v prostoru. Tisti učenec, ki je stal znotraj mehurčka, je 

moral list z nalogo pobrati in ga premikajoč se do svojega delovnega 

prostora tudi prebrati ostalim članom skupine oz. mehurčka. Sledilo 

je skupinsko reševanje naloge. Ko so nalogo rešili, so zopet v obliki 

mehurčka odšli do mesta, kjer so jih čakale rešitve, ki so jih nato 

primerjali s svojimi. Tako so takoj dobili povratno informacijo o 

svojem znanju. Na koncu šolske ure smo se tudi skupaj pogovorili o 

tem, kje se je pojavljalo največ napak in zakaj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Milni mehurček 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Potrebi po gibanju in igri sta osnovni otrokovi potrebi, zato je 

pomembno, da se obe prepletata skozi vse njihove dejavnosti. Igro 

in gibanje lahko vključimo v vse etape učnega procesa. Uporabljamo 

jih lahko za popestritev pouka in razgibavanje učencev ali pa z njimi 

uresničujemo določene vzgojno-izobraževalne cilje. Pomembno je 

tudi dejstvo, da z gibanjem spodbudimo miselni razvoj. S pomočjo 

gibanja otrok oblikuje osnovne pojme iz resničnega sveta, pospeši se 

mu govorni razvoj, bogati besedni zaklad in močno razvija zmožnost 

pomnjenja. Prav tako z gibanjem spodbujamo in privzgajamo 

vztrajnost, disciplino, koncentracijo, pozornost, samostojnost, 

zavzetost in prizadevnost. Poleg vsega naštetega pa se z gibanjem 

zadovoljuje tudi potreba po druženju in stikih z vrstniki. Učenci med 

sabo sodelujejo, se prilagajajo ter gradijo na samozavesti. Ob svojem 

delu sem naletela na mnogo koristnih in uporabnih metod in strategij 

dela, ki učence aktivno vključujejo v sam pouk. Tekom šolskega leta 

sem preizkusila mnogo metod, strategij dela, pri katerih so učenci 

dejavni in uporabljajo višje miselne procese. Z ugotovitvami sem 

izredno zadovoljna. Učenci so veliko bolj motivirani za delo, vsi 

opravijo večino obveznosti, nihče ni pasiven, vsak do njih doda svojo 

vrednost, svoje znanje, svojo spretnosti. Prav tako je zelo dobro tudi 

njihovo znanje. V spomin si prikličejo »igro« oz. gibalno nalogo, s 

katero so utrjevali, se učili o določeni temi, in odgovor oz. znanje 

imajo na dlani.  
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Za nas učitelje je pomembno, da uveljavljamo sodoben pristop 

poučevanja, ki poteka s samostojnim razmišljanjem, raziskovanjem 

in reševanjem problemov, otroke pa vodi do pridobivanja novih 

gibalnih sposobnosti in izkušenj. Učitelj učencem zastavi primerne 

gibalne naloge, ki jih bodo miselno, gibalno in čustveno aktivirale. 

Takšno učenje omogoča bistveno trajnejše znanje ter razumevanje 

sebe in okolja, v katerega aktivno posegajo. 
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Kako pomagamo otroku s slabo 

fino motoriko? 
 

ANA GABER, dipl. vzg. 
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Povzetek: Preko opazovanja otrok v vrtcu smo zaznali več težav na 

področju finomotoričnih dejavnosti. Otroci pri dejavnostih niso 

pravilno držali pisal, zato so jih roke hitro bolele in niso želeli 

sodelovati, težko jim je bilo tudi sedeti za mizo in v miru ustvarjati; z 

izdelki so bili zelo hitro zadovoljni, tudi če ni bilo dokončano, 

pobarvano zelo rahlo in nenatančno. Pogost so tudi prosili za pomoč, 

ko so strigli s škarjami, ko so se oblačili, sestavljali itd. Zaradi tega smo 

si zadali cilj, da izboljšamo fino motoriko in to preko najrazličnejših 

igralnih kotičkov, ki nam jih vrtec ponuja. V določenem obdobju so 

bili vidni rezultati, saj so otroci lažje in hitreje uporabljali različne 

pripomočke, bili bolj samostojni pri oblačenju in dlje vztrajali pri 

individualnem delu, kjer so morali biti precizni in zbrani. Načrtovane 

dejavnosti so bile obogatitev še za druga področja, zato se bodo 

načrtovala, izvajala in razvijala še v prihodnje. 

 

Ključne besede: predšolski otrok, fina motorika, krepitev motorike, 

dobra samopodoba 

Abstract: During the observation of children in the nursery, we 

detected several problems in the field of fine motor activities. The 

children did not hold their pens the proper way, so they quickly 

complained that they were feeling pain and did not want to continue. 

It was also difficult for them to sit at the table and create in peace; 

they were quickly satisfied with the products, even if it was not 

finished, painted very lightly and inaccurately. They also often asked 

for help when cutting with scissors, dressing, assembling, and so on. 

Because of this, we set ourselves the goal of improving fine motor 

skills through a variety of play corners that the nursery offers. Over a 

period of time there were visible results as children were able to use 

various aids more easily and quickly, were more independent in 

dressing and persisted longer on individual work where they had to 

be precise and patiend. The planned activities enriched other areas, 

so they will be planned, implemented and developed in the future as 

well. 

 

Keywords: preschool child, fine motor skills, motor skills 

strengthening, good self - esteem  
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UVOD 

Finomotorične sposobnosti vplivajo na uspešno delovanje ljudi skozi 

celo življenje. So osnova za samostojnost, saj jo potrebujemo za čisto 

običajne, rutinske naloge, kot so nega, oblačenje in prehranjevanje, 

kot tudi za vsa ročna dela, kjer uporabljamo najrazličnejša orodja in 

pripomočke (npr. računalniška oprema). Če te motorike ne razvijemo 

v predšolskem obdobju, lahko to zaznamuje posameznika, negativno 

vpliva na lastno samopodobo ter njegov socialni in ekonomski status 

v odrasli dobi. Zato je potrebno reagirati, če se zazna ta primanjkljaj, 

saj lahko s preprostimi nalogami in dejavnostmi zelo pripomoremo k 

izboljšanju ter tako omogočimo boljšo kvaliteto nadaljnjega življenja. 

 

 
Slika 1: Držanje pisala 

Vir: Lasten 

Motorični razvoj 

Nevrološki razvoj v otroštvu je odvisen od fizičnega zdravja in 

genetske predispozicije ter napreduje pod vplivom družbenega 

konteksta in okolja. Za opravljanje dejavnosti v vsakdanjem življenju 

so potrebni motorični procesi in veščine socialne interakcije. 

Motorični razvoj temelji na dejanjih, ki jih oseba izvaja med 

interakcijo z okoljem in premikanjem predmetov. Med okoljskimi 

dejavniki imata dom in družina glavno vlogo v zgodnjem otroštvu. 

Izobrazba staršev, socialno-ekonomski status, velikost družine in 

interakcija z brati in sestrami so glavni elementi otrokovega bližnjega 

okolja. Finomotorični razvoj vpliva na druga področja razvoja, zlasti 

na šolsko uspešnost v poznejšem otroštvu. Kljub njihovi 

pomembnosti se starostno primerne fine motorične sposobnosti 

redko postavljajo pod vprašaj ali jih ocenjujejo na pediatričnih 

klinikah (Comuk-Balci idr., 2016). Motorični razvoj je resnično 

neverjeten. V prvem letu življenja dojenčki pridobijo sposobnost 

usmerjanja oči na cilje, podpiranja telesa proti gravitaciji, prijemanja 

in manipuliranja s predmeti ter premikanja po prostoru. Eden od 

razlogov, zakaj se ti dosežki zdijo tako neverjetni, je ta, da je gibanje 

mogoče neposredno opazovati. Medtem ko moramo za razvoj 

zaznavanja in spoznavanja sklepati na podlagi očitnega vedenja 

dojenčkov, je za razvoj motoričnih spretnosti potrebno opazovalno 

vedenje. Ko dojenčki obračajo glavo, da bi pogledali v nasmejan 

obraz staršev, iztegnejo roko, da bi segli po privlačni igrači, in 

ohranijo ravnotežje, medtem ko se sprehajajo po sobi, je očitna 
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motorična učinkovitost neposreden dokaz njihove razvijajoče se 

spretnosti (Adolph in Joh, 2007). Fino motoriko lahko opišemo kot 

uporabo malih mišic pri gibih, ki vključujejo (ročne) okončine, na 

primer pri rokovanju s predmeti. Fina motorika pogosto vključuje 

usklajevanje rok in oči, na primer pri pisanju in obračanju strani. Fina 

motorika je bistvena sestavina številnih vsakodnevnih dejavnosti, kot 

so oblačenje, hranjenje ali igranje. Slabše motorične spretnosti lahko 

povzročijo težave pri učenju, večjo tesnobo in slabo samopodobo. 

Nedavne ugotovitve so pokazale, da je raven znanja grobe motorike 

pri otrocih običajno nižja od uveljavljenih razvojnih normativov (Gaul 

in Issartel, 2016). Finomotorične sposobnosti se nanašajo na 

zmožnost uporabe majhnih mišic v rokah, prstih in zapestjih za 

izvajanje občutljivih motoričnih dejavnosti s koordinacijo vizualne 

percepcije. Spretnosti so otrokom pomembne ne le za njihovo 

vsakdanje življenje (npr. držanje majhnih predmetov, zapenjanje 

oblačil in prehranjevanje), temveč tudi za njihove učne dejavnosti 

(kot so risanje in uporaba računalniške tipkovnice). Finomotorične 

sposobnosti vplivajo na matematiko in pisno izražanje, na zaznano 

šolsko kompetenco, zgodnjo računsko uspešnost, pozornost in 

dosežke otrok v vrtcu in raven dnevne telesne aktivnosti. Če 

upoštevamo razvojni vidik finih motoričnih sposobnosti, je ena 

študija pokazala, da lahko slabe fine motorične sposobnosti pri petih 

letih povzročijo zapoznel motorični razvoj pri petnajstih letih. Na 

podlagi teh dokazov je smiselno sklepati, da bi visoke fine motorične 

sposobnosti v zgodnjem otroštvu koristile otrokovemu učenju in 

šolskemu uspehu ter njihovim vsakodnevnim življenjskim 

sposobnostim (Qi idr., 2018). Študije so pokazale, da otroci porabijo 

med 30 % in 60 % šolskega dneva za izvajanje finih motoričnih nalog. 

Dejavnosti, ki vključujejo manipulacijo s pisalnimi pripomočki, kot so 

svinčniki, so morda najpomembnejša spretnost v zvezi z učnim 

uspehom, saj dejavnosti na papirju in svinčniku predstavljajo kar 85 

% časa, porabljenega za fino motorične naloge. Ugotovljeno je bilo, 

da otroci z močnimi finimi motoričnimi sposobnostmi kažejo višje 

akademske dosežke, matematične dosežke in zgodnejši razvoj branja 

(Cameron idr., 2012). Na splošno ima pridobivanje finih motoričnih 

sposobnosti pomembno vlogo pri razvoju otrok, saj omogoča 

sodelovanje v cenjenih poklicih vsakdanjega življenja, igre, 

izobraževanja in socialne interakcije. Trenutno pa je malo znanega o 

vplivu sprememb, ki se dogajajo v sodobnem okolju (tj. tehnološke in 

tehnične novosti) na razvoj finih motoričnih sposobnosti pri otrocih 

(Gaul in Issartel, 2016). Ko upoštevamo stopnjo motoričnih 

sposobnosti otrok, je ključnega pomena, da upoštevamo celoten 

obseg motoričnih sposobnosti. Pogosto se poroča o otrocih z 

motnjami motoričnih sposobnosti, kot so tisti z motnjo razvojne 

koordinacije, ki imajo težave pri zavezovanju vezalk, zapenjanju srajc, 

zapiranju zadrge, umivanju zob in uporabi jedilnega pribora. Ti otroci 

pogosto trpijo za vrsto fizičnih, socialnih in čustvenih posledic. Na 

splošno so otroci z motnjami motoričnih sposobnosti pogosto 

izpostavljeni posmehu in zadregi, zmanjšani samoučinkovitosti in 

nižji samozavesti zaradi težav z motorično koordinacijo (Magalhães 
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idr., 2011). Nekatere študije so pokazale, da to vodi v izogibanje 

udeležbi v dejavnostih, ki poudarjajo njihove motnje, kot sta igra in 

socialna interakcija. Na žalost te težave z motorično koordinacijo 

pogosto vztrajajo v adolescenci in odrasli dobi. To je v nasprotju s 

prepričanjem, da so težave s finimi motoričnimi sposobnostmi le 

stopnja, iz katere otroci »prerastejo«. Vendar pa nimajo vsi otroci s 

težavami s finimi motoričnimi sposobnostmi motnjo razvojne 

koordinacije. To postavlja naslednje vprašanje: kaj se zgodi z otroki, 

ki imajo blage težave s fino motoriko, zaradi katerih zaostajajo za 

pričakovano stopnjo razvoja? Ali sčasoma tem otrokom uspe dohiteti 

in doseči zrelo raven finih motoričnih sposobnosti? Nasprotno, te 

težave lahko trajajo vse življenje in na koncu vplivajo na njihovo 

kakovost življenja. V obeh primerih je pomembno ugotoviti, ali in 

kako so vplivali na sedanjo generacijo otrokovih finih motoričnih 

sposobnosti in ali so na finomotorične sposobnosti, potrebne za 

uspeh v sodobni družbi, vplivali okoljski dejavniki (Bart idr., 2011; 

Gaul in Issartel, 2016). Med najpogostejšimi težavami, s katerimi se 

srečujejo nedonošenčki, so oslabljene grobe in fine motorične 

sposobnosti. Motnje v finih motoričnih sposobnostih lahko ovirajo 

različne vidike vsakodnevnega delovanja, kot so oblačenje, vezanje 

čevljev, prehranjevanje in pisanje. Pri nedonošenčkih se je izkazalo, 

da slabe fine motorične sposobnosti vplivajo na učenje pisnih 

spretnosti. Ni presenetljivo, da imajo oslabljene fine motorične 

sposobnosti negativen vpliv na šolski uspeh (Bos idr., 2013). 

 

Pomen motoričnih sposobnosti 

Pogosto se domneva, da so motorične in kognitivne sposobnosti 

tesno povezane. Medtem ko so nekateri raziskovalci predlagali, da so 

motorične spretnosti povezane z razvojnimi spremembami v 

kogniciji, so drugi motorične spretnosti označili za temelj 

kognitivnega razvoja. Razlage se zgodovinsko sklicujejo na Piagetovo 

teorijo, ki je predlagal, da je senzomotorična faza začetna faza 

prilagajanja v kognitivnem razvoju: dojenčki ustvarjajo priložnosti za 

učenje s samoiniciativnimi dejanji. V zadnjem času je perspektiva 

utelešene kognicije poskušala pojasniti povezavo med motoričnimi 

in kognitivnimi sposobnostmi, ki presega preproste starostne 

spremembe. Po tej teoriji izvajanje nove motorične spretnosti olajša 

kognitivne procese pri dojenčkih in otrocih, saj odkrivajo nove vidike 

v svojem okolju, kar pomaga oblikovati njihovo zaznavanje in 

omogoča nove priložnosti za interakcijo s predmeti in ljudmi (Klupp 

idr., 2021). V skladu s tem spoznanjem so korelacijske študije 

pokazale povezave med gibalnim razvojem dojenčkov in sočasnimi 

prostorskimi sposobnostmi, kasnejšimi jezikovnimi in 

kategorizacijskimi sposobnostmi. Poleg tega eksperimentalne študije 

kažejo na vzročno povezanost med dojenčkovimi motoričnimi 

izkušnjami in sposobnostmi raziskovanja predmetov, prostorskimi 

sposobnostmi in izvršilnim delovanjem. Pomembno je, da ti učinki 

niso omejeni na otroštvo, temveč se nadaljujejo v otroštvu in odrasli 

dobi (Berger idr., 2018). 
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Pretekle študije so preučevale klinične populacije in se osredotočale 

na sorodnost motoričnih in akademskih težav. Fine motorične 

sposobnosti so najmočnejši napovedovalec napotitve na posebno 

izobraževanje in drugi najmočnejši napovedovalec zadrževanja v 

vrtcu, ki nadzoruje besedni zaklad, slušne in vizualne sposobnosti ter 

sociodemografske dejavnike. Motorične težave so bile tudi široko 

dokumentirane v kliničnih vzorcih pri različnih diagnozah, vključno z 

avtizmom, motnjo pomanjkanja pozornosti s hiperaktivnostjo in 

zunanjimi motnjami vedenja Pri približno 60 % otrok z diagnozo 

pomanjkanja pozornosti s hiperaktivnostjo (Cameron idr., 2012). 

Comuk-Balci in drugi (2016) v svoji raziskavi ugotavljajo, da spol ter 

okoljski in materinski dejavniki vplivajo na razvoj finih motoričnih 

sposobnosti v zgodnjem življenju. Ta prva leta so obdobje 

intenzivnega biološkega zorenja, ki bo verjetno oblikovalo 

arhitekturo osrednjega živčnega sistema. Negativni okoljski dejavniki 

povečajo razvojno tveganje, ki ga povzročajo neugodna zdravstvena 

stanja, kot je prezgodnje rojstvo. Po drugi strani pa lahko ogroženim 

otrokom koristi okrepitev pozitivnih dejavnikov: posegi lahko 

premagajo učinek neželenih perinatalnih dogodkov. Ugotovitve 

njihove študije so lahko v pomoč pri načrtovanju intervencij, kot je 

zagotavljanje dodatne predšolske vzgoje za otroke iz prikrajšanih 

ekonomsko in materinsko izobrazbenih skupin, lahko pa prispevajo 

tudi k načrtovanju raziskovalnih projektov z ujemajočimi se 

intervencijskimi in kontrolnimi skupinami. 

V literaturi je malo študij o izboljšanju finih motoričnih sposobnosti s 

vadbo pri otrocih. Brown (2010) je izvedel intervencijsko študijo pri 

5–6-letnih otrocih. Otroke so pet mesecev med petjem in sledenjem 

rim akcijskih pesmi učili osnovnega gibanja rok 15 minut na dan. 

Njihova fina motorika, merjena s kopiranjem fine motorične 

aktivnosti, se je razvila veliko hitreje kot tiste v kontrolni skupini brez 

vadbe. Bhatia in drugi (2015) so trenirali skupino 5-letnih otrok po 

izobraževalni gimnastiki Montessori o finem motoričnem razvoju 

majhnih otrok. Po osmih mesecih treniranja so usposobljeni otroci 

bistveno povečali natančnost in hitrost testa v primerjavi z 

uspešnostjo kontrolne skupine. Nedavna presečna študija je tudi 

poročala, da so predšolski otroci, ki so se doma ukvarjali z več 

finomotoričnimi igrami (podatki, zbrani z vprašalnikom staršev), 

imeli boljše fine motorične sposobnosti (Suggate idr., 2017). 

Rezultati teh študij kažejo, da so različni programi vadbe rok, gibanje, 

lahko še posebej izboljšali fine motorične sposobnosti. Da bi obogatili 

možnost vadbenih programov, primernih za razvoj finih motoričnih 

sposobnosti otrok, so se raziskovalci ukvarjali z oblikovanjem 

programa vadbe na prostem in celega telesa. Ž 

 

Primer pomoči otrokom s slabo fino motoriko 

Številni vrtci se trudijo obvladati temeljna vedenja, ki jim omogočajo, 

da se uspešno vključijo v učenje v razredu. To se odraža v vrzeli v 

spretnostih pri vstopu v šolo med otroki iz socialno-demografsko 

prikrajšanih družin. Raziskovalci, ki so raziskovali dolgoročne 
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posledice intervencij, so ugotovili, da so zgodnja leta najbolj 

učinkovit čas za posredovanje. Poleg tega je uspešna intervencija 

odvisna od prepoznavanja veščin pripravljenosti, ki napovedujejo 

dolgoročne dosežke, in razvoja programov, ki lahko te veščine 

izboljšajo že na začetku šolske poti. Fine motorične sposobnosti ob 

vstopu v vrtec napovedujejo poznejše dosežke in pozornost, o kateri 

poročajo učitelji (Cameron idr., 2012). Uporaba pisal, škarij in drugih 

pripomočkov pri individualnem delu, so bili prvi pokazatelji, kako 

slabo imajo otroci razvito fino motoriko. S škarjami so papir trgali, ne 

strigli, saj jim je bilo pretežko razpirati škarje. Pisala niso pravilno 

držali, menjavali so roko, ker so jih že bolele ali pa so se utrudile v 

zelo kratkem času. Črte so bile zarisane rahlo, zato so vedno želeli 

flomastre in ne barvic. Slabša moč se je pokazala tudi pri igri s 

kockami, kjer so bili stolpi nizki, kocke pa ne tesno potisnjene skupaj, 

tako da igra s temi igračami ni bila zelo zaželena, so pa zelo radi in 

pogosto sestavljali z magnetnimi liki, kjer pravzaprav ni potrebne 

nobene moči. Takšnih primerov je bilo še več, zato smo se odločili, 

da se težave lotimo celostno in krepitev fine motorike vključimo v 

čim več dejavnosti. 

 
Slika 2: Držanje pisala  

Vir: Lasten 

 

Vrtec je sodobno opremljen in nam ponuja veliko kvalitetnih vsebin, 

zato smo vse to s pridom izkoristili. V večini smo dejavnosti izvajali v 

notranjih prostorih, zunaj pa si s pomočjo naravnega materiala 

izmišljali razne igre (stolp iz kamnov, nizanje vzorca iz malih gozdnih 

plodov, delo v gredicah, kjer smo prekopavali, pleli plevel in sadili 

semena itd.) in tako uporabljali fino motoriko ter jo tako krepili in s 

časom izboljšali. Z načelom horizontalne povezanosti in metodo igre 

smo dosegli velik napredek, za to primere dobre prakse še naprej 

izvajamo: 

− v lego kotički sestavljamo z velikimi in malimi kockami, a v 

začetku se igra ni sama razvila, saj so imeli nekateri otroci do kock 
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odpor. S pravo motivacijo, spodbudo in navdušenjem, pa smo 

prišli iz preproste železniške postaje, ki je bila sprva le postajališče 

za vlak, do glavnega prizorišča v mestu, kjer se je pred njo dogajal 

sejem najrazličnejših vozil, do gledališke predstave in sobotne 

tržnice. Z vlakom pa si se lahko pripeljal do počitnic, do 

nakupovalnega centra z gasilsko postajo ali pa živalskega vrta. V 

sestavljanju so bili vedno bolj spretni, še najboljše pa je bilo, da 

jih je v to hitrost pri postavljanju vodila lastna domišljija.  

− V glasbenem kotičku smo igrali na tolkala, klaviaturo in različne 

piščali, eni bolj glasno in okorno, drugi pa z nežnostjo in 

posluhom. Nekaterim so bili inštrumenti zelo všeč in ob njih so 

podoživljali različne trenutke, ki so jim bili blizu. Tako smo skupaj 

sestavili tri različne zvočne slike, ki smo jih vključili v lutkovno 

predstavo. 

− V tehničnem kotičku smo zabijali žebljičke, navijali matice na 

»šravfe« in žagali. Ta soba je bila zelo privlačna posebno za fante, 

ki tako radi doma pomagajo, še posebno pri »delavnih akcijah«. 

Z uporabo pravih orodji (ne igrač) smo dosegli kar velik korak tudi 

pri pozitivni samopodobi, saj so otroci s tem dobili potrditev, da 

so že večji, dovolj odgovorni in pazljivi ter da zmorejo pravilno 

uporabljati pripomočke, ki jih v večini uporabljajo njihovi očetje. 

Pri vsem tem pa smo morali biti res pazljivi in natančni, zato so 

pri uporabi potrebovali več koncentracije, a ker so bili visoko 

motivirani, to ni bila težava. 

 
Slika 3: Tehnični kotiček 

Vir: Lasten 

 

− V telovadnici smo plezali po plezalni steni, metali majhne žogice 

v tarčo, dvigali lastno težo na krogih, si masirali hrbte s prstki ali 

masažnimi žogicami itd. 
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Slika 4: Plezalna stena 

Vir: Lasten 

 

− V sobi pa smo pripravili več novih iger, kjer so otroci uporabljali 

prste in dlani (nekaj iger smo se odločili, da bodo skupinske, npr. 

otroci so se usedli v krog in vsak je dobil svojo plastično pinceto, 

nato so si podajali mehko kroglico; ali pa igra v paru, kjer sta imela 

dva otroka skupaj vrvico in na njo - vsak iz svoje strani - nizali gor 

kroglice z luknjico; za mešanje tekočin smo vzeli kapalke in otroci 

so sami kapljali in ob tem trenirali pincetni prijem; v sobi smo 

pripravili tudi pretikanke, otroci so imeli na izbiro igro s 

plastelinom. Pekli smo piškote in najprej skupaj vse zmešali, nato 

pa gnetli maso, jih spekli in na koncu krasili z marmelado in 

sladkimi okraski. Ustvarjali smo s trgankami in izdelovali mozaike, 

sestavljali razstavljene kemične svinčnike itd. 

 

 
Slika 5: Pincete in kroglice 

Vir: Lasten 
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Slika 6: Kapalke 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Strokovnjaki in učni načrti v zgodnjem otroštvu že dolgo poudarjajo 

pomen motoričnega razvoja, vzgojitelji v vrtcih pa fino motorične 

sposobnosti ocenjujejo kot ključni vidik šolske pripravljenosti. V vrtcu 

so fine motorične naloge boljši napovedovalci bralnih dosežkov kot 

naloge grobe motorike. Otroci z močnimi finimi motoričnimi 

sposobnostmi, merjenimi s kompozitom, pokažejo boljšo 

matematično uspešnost ob vstopu v šolo in dosežejo večje 

matematične uspehe čez šolsko leto (Cameron idr., 2012). Veliko 

smo se igrali in otrokom tako ponudili vsakodnevno ogromno 

trenutkov, kjer so nevede krepili finomotorične dejavnosti. Z njimi 

smo dosegli viden rezultat, katerega so opazili tudi starši 

posameznikov. Skupaj smo se odločili, da še naprej vključujemo 

takšne dejavnosti v naš proces, saj bodo otroci kmalu v šoli, kjer zelo 

bodo potrebovali to motoriko in bo prehod veliko lažje, če ji le–ta ne 

bo predstavljala ovire. Poleg tega pa so otroci postali bolj obzirni in 

pozorni, starejši so samoiniciativno ponudili pomoč mlajšim (npr. pri 

zapenjanju jaken in čevljev, pri sestavljanju težjih predmetov, pri 

striženju papirja), več pomoči pa so ponudili tudi vzgojiteljicama pri 

pripravljanju materiala za ustvarjanje, pri redni rutini – brisanje miz, 

priprava na obroke itd.  

 

Načrtovani program je bil kvaliteten in z njim so vsi otroci nekaj 

pridobili, še posebno pa smo dosegli napredek pri tistih, ki so bili na 

področju fino motorike šibki. Z uporabo znanja, opreme in 

sodelovanja s starši se lahko pomaga takim otrokom in to je ena od 

mnogih vrlin, ki definira dobrega vzgojitelja. 
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Povzetek: V današnjem času se vse več vzgojiteljev zaveda, da je za 

zdrav otrokov razvoj izredno pomembno gibanje na prostem. Ravno 

zato se jih vse več odloča, da svoje delo prenesejo v gozd. Gozd je za 

otroka zakladnica novih spoznanj. V njem se otrok sprosti, umiri, 

poveže z naravo in sam s seboj, preizkuša svoje gibalne sposobnosti, 

opazuje, primerja, raziskuje in še veliko več. Gozd otrokom ponuja 

celovit razvoj. Otroci se v gozdu povežejo kot skupina, saj si morajo 

pri nekaterih dejavnostih pomagati, se dogovarjati, sprejemati 

kompromise; na tak način rastejo in se razvijajo na socialnem, 

čustvenem in kognitivnem področju. V članku bom predstavila 

različne dejavnosti v gozdu, ki otrokom omogočijo celosten razvoj. 

Otroci v gozdu uživajo, počutijo se svobodne, neomejene s 

prostorom in časom. Svež zrak, šumenje listov in naravna svetloba, ki 

ustvarja različne odtenke, so za otroke pravi čudež, ki ga sprejemajo 

z nasmehom in igrivostjo. 

 

Ključne besede: gozd, razvoj otrok, dejavnosti, narava, igra 

 

Abstract: More and more educators nowadays are aware of how 

important it is for children's development to move as much as 

possible outdoors. That is why more and more of them are deciding 

to transfer their work to the forest. The forest is a treasure trove of 

new knowledge for a child. In the forest, the child relaxes, calms 

down, connects with nature and with himself, tests his motor skills, 

observes, compares, explores and much more. The forest offers 

children a comprehensive development. In the forest, children also 

connect as a group, as they have to help each other in some 

activities, negotiate, accept compromises, in this way they grow and 

develop in the social, emotional and cognitive areas. In this article, I 

will present various activities in the forest that enable children to 

develop holistically. Children enjoy the forest, they feel free, 

unlimited with space and time. Fresh air, rustling of leaves and 

natural light that creates different shades are a real miracle for 

children, which they accept with a smile and playfulness. 

 

Keywords: forest, child development, activities, nature, game 

 

 

 

 

 

 

mailto:alja.pust@gmail.com


56 
 

UVOD 

Vrtec, v katerem opravljam delo vzgojiteljice, se nahaja na podeželju. 

V okolici našega vrtca je veliko travnikov in gozdov. Ker se zavedam, 

kako pomembno je, da so otroci na svežem zraku, se, čeprav imamo 

do gozda malo dlje, vseeno zelo radi odpravimo vanj, saj otroci v 

njem nadvse uživajo. Zanje gozd predstavlja raj doživljanja svojega 

sveta. V njem se sprostijo do te mere, da se tudi najbolj plašni in vase 

zaprti otroci opogumijo in izvedejo stvari, ki jih je sicer strah (hoja na 

višini, guganje na drevesu, preskakovanje ovir, plazenje po tleh). 

Otroci se v gozdu zelo spremenijo. Postanejo bolj kolegialni drug do 

drugega, njihovo mišljenje se spreminja, saj morajo za dejavnosti 

npr. izdelavo gozdne hišice, razmišljati, kako jo bodo zgradili, kje 

bodo dobili material, ali bodo zmogli sami ali bodo potrebovali 

pomoč … Vse to je pomembno pri razvoju otrok, saj se na tak način 

razvija njihovo mišljenje, razmišljanje ter sodelovanje z drugimi. Med 

seboj se bolj povežejo. V gozdu pa se tudi učijo o skrbi za naravo in 

živali, ki v njem prebivajo. Pomembno je, da se otroci zavedajo, da je 

potrebno za naravo skrbeti, jo spoštovati in ohranjati v takšnem 

stanju, kot je. Spoznavajo, kako se živali in rastline prilagajajo na 

različne vremenske razmere in kako se skozi letne čase gozd 

spreminja. Tako v Sloveniji kot po svetu se pedagoški delavci 

zavedajo, da je za otrokov celostni razvoj pomembno bivanje na 

prostem, še posebej v gozdu, zato se jih vse več odloči, da svoj 

pedagoški proces prenese ravno v gozd.  

Osnovna načela gozdne pedagogike, ki jih mora vzgojitelj oz. učitelj 

upoštevati v gozdu po N. Komljanec (2010), so: 

− gozd je kraljestvo domišljije; 

− gozd oblikuje trajnostne vrednote; 

− z gozdom razviješ svojo in njegovo vizijo; 

− gozd te sprejme, postaneš del njega, zato se čudiš in se v tebi 

vzbuja zanimanje, posledično marsikaj izveš, dobiš priložnost za 

uspeh (v Nagode, 2017). 

 

Zgodovina gozdne pedagogike 

Gozdna pedagogika je novejša veja pedagogike, ki postaja vse bolj 

priljubljena tudi pri nas. Najprej so pristop gozdne pedagogike začeli 

uvajati na Švedskem, v prvih 50. letih 20. stoletja. Njihov namen je bil 

predvsem, da se otroci spoznajo z naravo. Nato se je ideja o gozdni 

pedagogiki prenesla na Dansko, kjer so jo strokovnjaki vključili v 

njihov kurikulum predšolske vzgoje. Nato se je v 90. letih razširila še 

v Veliko Britanijo in tako počasi po večjem delu Evrope, kjer se 

gozdna pedagogika izvaja na različne načine: gozdni vrtci, gozdne 

šole, razni tabori, naravoslovni dnevi … (Gozdna pedagogika). Tudi v 

Sloveniji se gozdna pedagogika postopoma uveljavlja. Vse več je 

vrtcev in šol, ki se vključijo v slovensko različico gozdne pedagogike, 

ki se imenuje »Mreža gozdnih vrtcev in šol«, preko katere izvajajo 

dejavnosti v gozdu in igralnicah oz. učilnicah ali pa so Gozdni vrtec ali 

Gozdna šola, kjer večino časa preživijo na prostem – v gozdu. Gozdarji 

so se že vrsto let nazaj zavedali pomena pouka v gozdu. V ta namen 
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so izoblikovali marsikatero gozdno učno pot (Vilhar in Rantaša, 

2016). 

 

Pomen gozdne pedagogike 

»Gozdna pedagogika sodi k doživljajski pedagogiki in temelji na 

izkustvu: doživeti gozd in naravo s čutili in čustvi, izkušenjsko.« (Turk, 

2014). Gozd je za otroke odprt prostor, kjer se lahko gibajo. Že sama 

hoja po gozdnih tleh otrokom predstavlja gibalne izzive, saj so gozdna 

tla polna korenin, štorov, večjih in manjših vejic in vej, kamnov, 

vzpetin, zato se morajo otrokove noge prilagajati gozdnim tlom 

(Györek, 2012). V gozdu se otroci celostno razvijajo. Ker v njem ni 

narejenih igrač, si jih morajo otroci poiskati ali narediti sami. Pri tem 

se otrokom krepi sposobnost medsebojne komunikacije, razvija se 

njihova domišljija, groba in fina motorika, gibalne spretnosti … Krepi 

se tudi otrokova osebnost in samozavest ter tudi vztrajnost, 

potrpežljivost, koncentracija, sodelovanje in ustvarjanje prijateljskih 

vezi (Turk, 2014). Na otroke, ki imajo čustvene in vedenjske težave 

ali so hiperaktivni, gozd deluje terapevtsko. V gozdu lahko pokažejo 

svoj notranji svet in ustvarjajo s pomočjo naravnih materialov (Turk, 

2014). Prihod v gozd za otroke pomeni svobodo, saj se v njem 

počutijo neomejene. Prepustijo se lastni domišljiji. Bivanje v gozdu 

otroke pripravlja tudi na nadaljnje življenje, saj se morajo v gozdu 

znajti; spodbuja njihovo kreativnost, inovativnost, spodbuja željo po 

novem znanju ter vzbuja željo po sodelovanju in druženju. Otroci se 

v gozdu dobro počutijo, zato je pomembno, da čim več časa preživijo 

na prostem (Kellert in Wilson, 1984, v Györek, 2012). 

 

Slika 1: Preglednica SWOT analiza (prednosti in slabosti) gozdnega učnega okolja 

Vir: Györek, 2012, str. 52 

 

Pomembno je tudi, da otroke ozaveščamo, kako je gozd pomemben 

za naše življenje in kako se moramo do njega vesti, da ga bomo 

ohranjali v takih razsežnostih, kot jih imamo do sedaj, saj s tem 

pripomoremo k trajnostnemu razvoju (Vilhar, Rantaša, 2016).  
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Otroci v gozdu ne postanejo samo aktivni udeleženci v raziskovanju 

gozda, temveč raziskujejo tudi lastna dejanja in občutke. Ker se gozd 

nenehno spreminja (letni časi), otrokom vseskozi predstavlja izziv in 

ga obenem uči odgovornosti do sebe in drugih. Gozd je idealni 

vzgojno-učni prostor, kjer otrok razvija spretnosti na vseh razvojnih 

področjih (Györek, 2016, v Vilhar in Rantaša, 2016). 

 

Slika 2: Vpliv narave na razvoj otroka 

Vir: Györek, 2016, v Vilhar in Rantaša, 2016, str. 17 

 

Priprava na izvajanje gozdnih dejavnosti v vrtcu 

Sama sem rada na svežem zraku, rada imam gibanje in svobodo. 

Vem, da imajo to radi tudi otroci, zato sem se odločila, da bom delo 

v skupini popestrila z bivanjem v gozdu. V veliko pomoč pri vpeljavi 

gozdnih dejavnosti v skupino je avtonomija, ki nam jo pri našem delu 

v vzgoji in izobraževanju omogočata kurikulum in zakonodaja. Sprva 

je bilo nekaj organizacijskih ovir, predvsem to, kdaj umestiti bivanje 

v gozdu v mesečni načrt. Ker lahko dejavnosti izvajamo na različne 

načine, se je kmalu pojavila ideja, kako vpeljati bivanje v gozdu v naš 

vsakdan. Kot pravi rek: Kjer je volja, je tudi pot. Bivanje in s tem 

izvajanje dejavnosti v gozdu sem vključila tako, da smo se v gozd 

odpravili vsaj enkrat na teden. Ker smo javni vrtec, se je bilo potrebno 

držati tudi Letnega delovnega načrta ter upoštevati vsa področja 

Kurikuluma, ki je naš osnovni dokument, po katerem deluje vrtec. 

Naletimo pa lahko tudi na druge ovire, ne le organizacijske. Mnogi 

starši se ustrašijo za svojega otroka. Skrbi jih, da se bo otrok v gozdu 

poškodoval, da ne bo dovolj oblečen ali dobro obut. Zato je potrebno 

tudi starše podučiti o tem, kaj vse v gozdu delamo, kako je gozd 

pomemben za otrokov razvoj; da otroci stvari, ki bi jih delali v 

igralnici, z večjim navdušenjem, zanimanjem in sodelovanjem 

izvajajo na svežem zraku – v gozdu (Vilhar, Rantaša, 2016). 

Seznanimo jih tudi s tem, da poskrbimo za otrokovo varnost in da 

imamo njihovo gibanje po gozdu budno pod nadzorom.Ko se 

pripravljamo na preživljanje dopoldanskega časa v gozdu, moramo 

poskrbeti za: 
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− seznanitev staršev s tem, da bomo dopoldne preživeli v gozdu; 

− primerna oblačila in obutev; 

− zaščito (pred klopi); 

− priprava primernih dejavnosti; 

− osnovne pripomočke prve pomoči (obliži, kreme);  

− seznanitev otrok z gozdnim bontonom ter 

− malico. 

 

Če bomo upoštevali vse dejavnike za dobro organizirano delo v 

gozdu, bo dan potekal čudovito. Otroci bodo uživali, kar pa je 

vsekakor glavni cilj bivanja v gozdu. Poleg tega pa si otroci nabirajo 

nove izkušnje in to takrat, ko sami, preko igre odkrivajo vseživljenjsko 

učenje sredi gozda (Vochl, 2016, v Vilhar in Rantaša, 2016). 

 

Dejavnosti v gozdu 

Pri izvajanju dejavnosti v gozdu moramo v prvi vrsti upoštevati 

starost otrok, saj vsi otroci ne dojemajo gozda na enak način. 

Upoštevati pa je potrebno tudi Kurikulum, ki je vodilni dokument, po 

katerem načrtujemo delo v skupini. Dejavnosti v gozdu morajo 

zajemati vsa področja, ki jih opredeljuje Kurikulum – jezik, gibanje, 

naravo, družbo in umetnost, saj bomo le na tak način zadostili 

»uradnemu« načrtovanju dela v vrtcu. Preden se lotimo izvajanja 

dejavnosti v gozdu, moramo otroke seznaniti z gozdnim bontonom, 

saj je pomembno, da se znajo otroci v gozdu pravilno vesti. 

 

Slika 3: Gozdni bonton 

Vir: Györek, 2022  

 

Ko otroci spoznajo gozdni bonton, jim je potrebno še povedati, da 

gozd ni naš prostor, da smo prišli le na obisk, in ko nekam pridemo, 

je vljudno, da pozdravimo. S pozdravom gozda tako otroke že na 

začetku navajamo na spoštljiv odnos do gozda, pri tem pa se tudi 

razgibamo. Pozdrav izvedemo tako, da z iztegnjenimi rokami najprej 

pozdravimo sonce in nebo ter krošnje, ki so visoko nad nami. Ko se 

sklonimo nižje, pozdravimo različne živali, ki živijo v gozdu, in 

grmovja, na koncu pa pozdravimo tudi zemljo, travo in rastline ter 

živali, ki bivajo na tleh.  
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Slika 4: Pozdrav 

Vir: Lasten  

 

Ob pozdravu otroke seznanimo, kako je gozd sestavljen in kdo v njem 

živi. V nadaljevanju načrtujemo izvedbo osrednje dejavnosti, ki jo 

bomo izvajali v gozdu. V ospredje lahko postavimo katerokoli 

področje iz Kurikuluma. Spoznavanje gozda oz. žive in nežive narave 

sodi, po opredelitvi v Kurikulumu, k področju narava. V njem je 

opredeljeno, da otrok spoznava živo in neživo naravo v njeni 

raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih 

razsežnostih; razvija naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do žive 

in nežive narave ter spodbuja različne pristope k spoznavanju narave 

(Kurikulum, 1999). Čeprav je narava glavno področje, je močno 

prepleteno z vsemi ostalimi področji. Že samo opazovanje skozi 

različne letne čase da otrokom vedeti, da se narava spreminja. Poleg 

tega otroci spoznavajo različne drevesne vrste, oblike listov 

posameznih dreves, strukturo lubja posameznih dreves, ki jih znajo 

med seboj razlikovati. Z listjem, lubjem, zemljo in s plodovi dreves 

lahko otroci izdelajo čudovite, kreativne gozdne umetnine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Ustvarjanje z naravnim materialom 

Vir: Lasten  

 

Otroci opazujejo, kako drevesa brstijo, cvetijo in izgubljajo liste. 

Začnejo se zavedati, da se življenjski ciklus dreves oz. rastlin vsako 

leto obnavlja. Otroci spoznavajo tudi živali, ki živijo v gozdovih. Iščejo 

njihove sledi in bivališča. Pri raziskovanju uporabljajo povečevalna 

stekla in ostale raziskovalne pripomočke.  
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Slika 6: Raziskovanje 

Vir: Lasten  

 

Spoznavajo, katere živali so v določenem letnem času v gozdu in kako 

zanje skrbimo, predvsem pozimi. Pticam naredimo ptičje pogače, ki 

jih obesimo na drevesa, ali izdelamo ptičje krmilnice.  Otroci se v 

gozdu tudi veliko gibajo, pomembno je, da imajo stik s tlemi. Zato 

strokovnjak za naravno gibanje otrok, Uroš Jelen, v priročniku 

Naravno gibanje otrok, opisuje, kako pomembno je, da je otrok že od 

samega začetka vključen v bivanje v naravi. »Smo rojeni za gibanje, 

tek, plavanje, skakanje, hojo, plezanje, lazenje in tako moramo živeti, 

udejanjiti to v naravnem okolju.« (Jelen, 2018, str. 5) 

         
Slika 8: Gibanje v gozdu 

Vir: Lasten  

 

V gozdu lahko izvajamo tudi različne matematične dejavnosti: 

razvrščanje gozdnega materiala, izdelovanje različnih vzorcev, štetje, 

spoznavanje številk, velikostnih razmerij (večje/manjše, 

tanjše/debelejše, lažje/težje, kratko/dolgo), spoznavanje barv, 

simetrije in še veliko drugih matematičnih spretnosti, ki jih otroci 

osvajajo »mimogrede«. 
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Slika 9: Spoznavanje likov in simetrija 

Vir: Lasten 

 

V gozdu lahko preberemo tudi pravljico, pojemo in igramo na gozdna 

glasbila (veje, storže, štore, debla, kamne …). Lahko pa le poslušamo 

ptičje petje in šumenje gozdnih listov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Branje zgodbe 

Vir: Lasten 

Gozd je zakladnica dejavnosti, ki se jih lahko izvaja. Potrebna je le 

domišljija in čarobnost bivanja v gozdu se lahko prične. Otrokom 

bivanje na svežem zraku zelo koristi. Močno vpliva na njihovo 

psihofizično delovanje in gozd jim ponuja razvijanje le-tega v najlepši 

in najboljši možni luči. 

 

 

Slika 11: Opazovanje dreves, gozdna gugalnica, raziskovanje 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK  

Skozi pisanje tega članka sem imela ves čas v mislih, kako še ostalim 

približati gozd kot drugo igralnico oz. kot prostor, kjer se otrok v 

celovitosti razvije. Pomembno je, da se zavedamo, da so otroci v 

današnjem času preveč statični in da vse preveč hodijo le po ravnih 

površinah. To pa za razvoj otroških možganov in njihovih teles ni 

dovolj. Otroci potrebujejo neravne površine, kjer se bodo naučili 

raznih spretnosti (hoje, teka, premagovanje ovir) in na tak način 
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pomagali svojim možganom in telesu, da se razvijejo v popolnosti. 

Zato podarimo otrokom gibanje v naravi. Naj nas ne bo strah novih 

izzivov. Otroci nam bodo to vračali z nasmehom, s srečo in z veseljem.  

Poizkusite, ne bo vam žal. Dejavnosti, ki jih lahko izvajamo v gozdu, 

je ogromno. Vsaka vejica, storž, kamen, korenina na tleh ali list, ki ga 

najdemo so nam lahko v pomoč, da izvedemo dejavnost. Potrebno je 

imeti predvsem voljo, da se odločimo za ta korak, ki je za otroke zelo 

pomemben in dejavnosti izpeljemo. »Gozd je prijeten, je svež in 

zelen, in ko je rumen, je zopet jesen in večkrat dežuje. Gozd je 

skrivnosten, vsak večer ga noč s temo v steno zaklene« (Kayser, 1999, 

str. 8–9). 
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Povzetek: Pri današnjem življenjskem slogu in pri sodobni tehnologiji 

nam vedno manj časa ostaja za gibanje, ki pa je bistvenega pomena 

za naše zdravje. Še posebno predšolski otroci morajo imeti veliko 

vsakodnevnega gibanja, saj sta gibanje in igra njihovi primarni 

potrebi. V vrtcih se trudimo vsakodnevno izvajati gibalne dejavnosti 

predvsem v igralnicah, zunanjih igriščih, telovadnicah, če jih vrtec 

ima, premalo pa izkoriščamo prostore, kot so hodniki in garderobe. 

V članku bi vam rada predstavila gibalne dejavnosti prav na hodnikih 

in garderobah, ki so sestavni prostori vseh vrtcev. Še posebno ob 

slabem vremenu je v vrtcih za vse skupine premalo prostora le v 

igralnicah, zato so hodniki velik motivacijski prostor, ki omogočajo 

različne zanimive gibalne dejavnosti. Želim vam predstaviti primere 

dobre prakse, kako se lahko otroci v najzgodnejšem otroštvu učijo 

skozi gibanje na hodnikih in garderobah. Dobro je, da načrtujemo 

dejavnosti tako, da so otroci čim bolj gibalno aktivni in pri tem 

dosežemo cilj, ki smo si ga zastavili.  

 

Ključne besede: gibanje, igra, učenje preko gibanja, aktivni gibalni 

hodniki 

 

Abstract: With today's lifestyle and modern technology, we have less 

and less time left for exercise, which is essential for our health. 

Preschool children in particular need to have a lot of daily 

movement, as movement and play are their primary needs. In 

kindergartens, we try to perform physical activities on a daily basis, 

especially in playrooms, outdoor playgrounds, gyms, if the 

kindergarten has them, but we do not make enough use of spaces 

such as corridors and changing rooms. In this article, I would like to 

introduce you to physical activities in the corridors and changing 

rooms, which are integral parts of all kindergartens. Especially in bad 

weather, there is not enough space in kindergartens for all the 

groups only in the playroom, so the corridors are a great motivational 

space that allows for various interesting movement activities. I would 

like to give you examples of good practice on how children can learn 

through movement in the corridors and changing rooms from an 

early age. It is good to plan activities in such a way that children are 

as physically active as possible, while achieving the goal we have set.  

 

Keywords: movement, play, learning through movement, active 

movement corridors 
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UVOD 

Za današnji čas je zelo pomembno gibanje. Še posebno v 

predšolskem obdobju, je gibanje ena temeljnih potreb otroka. 

Gibanje nam omogoča sprostitev, razvedrilo, zabavo, odtujitev od 

vsakodnevnih težav, pa tudi igro in skozi igro učenje. Zaradi 

pomanjkanja prostora v vrtcih (če nimajo telovadnic oz. 

večnamenskih prostorov), še posebno ob slabem vremenu, vzgojitelji 

večinoma izvajajo gibalne dejavnosti in športne vadbe v igralnicah. 

Pri tem pa otroci nimajo dovolj prostora, zato niso dovolj športno 

aktivni in ne morejo v celoti izraziti svoje odvečne energije. Zato so 

lahko napeti, nemirni, brez koncentracije, lahko tudi agresivni. 

Otrokom moramo vsakodnevno ponuditi čim več raznolikih gibalnih 

dejavnosti, ki so bistvenega pomena za otrokov gibalni in celostni 

razvoj. V članku bomo obravnavali otroke drugega starostnega 

obdobja, ki so stari med tremi in šestimi leti ter vključeni v vzgojno-

izobraževalni oziroma vrtčevski proces. Predstavila bom gibalne 

dejavnosti na hodnikih in v garderobi, saj sem mnenja, da so ti 

prostori premalo izkoriščeni v vrtcih. Predstavila bom tudi igre, preko 

katerih otroci utrjujejo in se učijo različnih tem oz. področij 

(matematike, jezika, narave …). 

 

Gibanje 

Večina strokovnjakov in raziskovalcev na področju predšolskih otrok 

se strinja, da se celoten razvoj otroka začne z gibanjem. Otrokom 

moramo dati ustrezne pogoje, da se bodo čim bolj motorično razvijali 

preko različnih načinov gibanja (od najpreprostejših naravnih oblik 

gibanja do bolj zapletenih, kompleksnejših gibalnih nalog). Z 

gibanjem zadovoljujemo otrokove primarne (gibalne oz. motorične 

sposobnosti, funkcionalne sposobnosti) in sekundarne (spoznavne, 

socialne, čustvene sposobnosti in lastnosti, samospoštovanje in 

pridobivanje samozavesti, ugodje, varnost) potrebe. Gibalna 

dejavnost kot šport je eno najpomembnejših področij v otrokovem 

razvoju. Če otrok potrebo po gibanju uspešno zadovoljuje, je vesel in 

zadovoljen ter se razvija v celovito osebnost. Ocene strokovnjakov o 

gibalni oz. športni aktivnosti predšolskih otrok niso spodbudne, zlasti 

če se poglobimo v kakovost ponujene gibalne oz. športne aktivnosti 

otrok. Ko govorimo o športnih/gibalnih aktivnostih, ki jih ponudimo 

otrokom za njegov zdrav in celostni razvoj, moramo razmisliti, koliko 

aktivnosti ponuditi in kakšne naj bodo le-te. Gibalne oz. športne 

aktivnosti imajo pozitivne učinke na zdravje, še posebno, če so 

kakovostno izvedene. O kakovosti pa lahko govorimo, ali so dovolj 

dinamične, kompleksne, raznolike, predstavljajo otrokom napor, 

prilagojene starosti, predznanju in sposobnosti otroka, varne, 

dostopne, zabavne in strokovno vodene. Gibalna aktivnost je proces, 

ki otroka pritegne in ga notranje motivira in mu z množico 

kompleksnih gibalnih nalog, vzbudi željo po aktivnosti, po 

vključevanju. Aktivnosti lahko izvedemo v vseh notranjih prostorih 

vrtca (igralnica, garderoba, hodnik, večnamenski prostor, stopnišče, 

telovadnica …) skozi igro. 
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Igra 

Otrokova osnovna aktivnost je igra, ki zajema različne dejavnosti, 

preko katerih se razvija in uči. (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001) 

igro opredelita kot dejavnost, ki je notranje motivirana in v njej ni 

vodenja z zunanjimi zahtevami. Cilje si otroci definirajo sami, a se bolj 

kot z njimi ukvarjajo s samo aktivnostjo. Igra zahteva aktivno 

udeležbo in lahko poteka tudi na domišljijskem nivoju, predvsem pa 

je svobodna in ni pod vplivom pravil zunanjega sveta. Igra je 

simbolna, pomenska, užitkarska, prostovoljna, doživljajska in 

notranje motivirana. Igra ima pomembno vlogo v napredovanju 

otroka, saj koordinira in povezuje različne vrste učenja. Učenje je v 

igri najbolj poglobljeno, saj otrokom omogoča razumevanje tega, kar 

so se naučili preko svojih idej, občutkov in odnosov. Na ta način 

otroci lažje razumejo in povežejo naučeno. V predšolskem obdobju 

otrok pridobiva raznovrstne izkušnje zlasti z igro, saj jim ta prinaša 

veselje in zadovoljstvo. Otroci z elementarnimi igrami pridobivajo 

ustrezne sposobnosti in spretnosti za življenje, spoznavajo smisel in 

pomen upoštevanja pravil iger, krepijo medsebojne odnose, se 

zabavajo, sodelujejo drug z drugim ... (Jambrešič, 2003). Otrok se ob 

igri veliko uči in nauči. Pri razvoju otroka je igra pomemben dejavnik, 

otrok se igra zaradi zadovoljstva, ki mu ga nudi le-ta. Igra pomembno 

vpliva na vsa področja otrokovega razvoja: gibalni razvoj, kognitivni 

razvoj, emocionalni razvoj, socialni in osebnostni razvoj. Pri igri je 

pomemben sam proces igre, uživanje otroka in zadovoljstvo v igri.  

Otroška igra se deli na (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009):  

− Funkcijska igra: prijemanje, otipavanje, metanje, obračanje, tek, 

skakanje, guganje, prerivanje. Preizkušanje zaznavnih, gibalnih 

dejavnosti in shem na predmetih.  

− Konstrukcijska igra: v igri pride do izraza usklajenost gibov rok in 

oči, drobni gibi, prostorska predstavljivost, natančnost, vztrajnost. 

Povezovanje, sestavljanje, grajenje, pri čemer otrok uporablja 

različne materiale.  

− Dramska igra: poslušanje, opazovanje, posnemanje, skupno ali 

samostojno branje.  

− Igra s pravili: pri igrah s pravili gre za namizne ali prostorske igre, 

ki vključujejo določena pravila ali pravila dogovorijo udeleženci igre. 

V igri pride do izraza sodelovanje, vedenje in tekmovalnost.  

 

Otroška igra predstavlja način otrokovega razvoja in učenja v prvih 

letih življenja in na najbolj naraven način združuje temeljna načela 

predšolske vzgoje. Izvaja se zaradi nje same, je notranje motivirana, 

prijetna za otroka in ima velik vpliv na dojemanje realnosti 

(Kurikulum, 1999). Brooke navaja, da je igra v predšolskem obdobju 

zelo pomembna za otrokov razvoj iz vidika pridobivanja lastnih 

izkušenj. Poleg tega povečuje znanje, razumevanje in ustvarjalnost. 

Igra je dejavnost, ki zahteva veliko dogovarjanja, sodelovanja in 

vzpostavljanja socialnih interakcij ter je pogojena z notranjo 

motiviranostjo otroka in svobodno izbiro (Brooke, 2018).  

Dobro izbrana in vodena igra ima pomembne cilje za vzgojno – 

izobraževalni proces: z njo dosegamo ustrezna znanja, oblikujemo 



67 
 

navade in spretnosti otroka ter prispevamo k celostnemu razvoju 

otroka. Otrok s pomočjo igre odkriva, spoznava, razmišlja, opazuje, 

se zabava, sprošča, ustvarja, sodeluje in se uči. Z različnimi igračami 

in športnimi pripomočki spoznava obliko, velikost, barvo, težo, vonj, 

zvok, šteje, primerja, razvršča … Igra je tudi glavno sredstvo učenja 

pri predšolskih otrocih. S pomočjo elementarnih iger na sproščen in 

otroku zabaven način razvijamo gibalne oz. motorične sposobnosti, 

čustvene, socialne, spoznavne in osebnostne lastnosti. 

 

Učenje preko gibanja 

Gibalna aktivnost je kakršnokoli gibanje, ki ga uporabljamo v 

predšolskem obdobju za celostni razvoj otroka. Potrebno jo je 

spodbujati vedno in povsod, saj preprečuje bolezni srca, pojav 

debelosti in vzdržuje primerno telesno težo pri otrocih. Pojem učenje 

preko gibanja se nanaša na gibalne dejavnosti, preko katerih s 

pomočjo gibanja utrjujemo, ponavljamo, se učimo določenih snovi 

tudi v predšolskem obdobju. Temelj učenja preko gibanja je razvijati 

in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se otroci 

skozi igro učijo gibati, se hkrati skozi igro in gibanje učijo. S tem 

rastejo v samozavestnejše osebe, razvijajo ustvarjalnost in se pri 

iskanju rešitev učijo razmišljati. Pomembno je, da otroci sami 

rešujejo probleme, se na napakah in izkušnjah učijo, raziskujejo svoje 

lastne sposobnosti. Vzgojitelji in pomočniki ter športni pedagogi v 

vrtcu imajo pomembno nalogo, da otroke pri reševanju napora, 

problemov, spodbujajo, jih motivirajo ter pustijo otrokom, da sami 

pridejo do rešitev, saj le ob lastnem naporu, bodo otroci postajali bolj 

izkušeni, čustveno zrelejši, samozavestnejši, sposobnejši, veseli, 

zadovoljni in seveda zdravi. Mnoge znanstvene raziskave so 

dokazale, da metode, ki vključujejo gibanje, povečajo sposobnost za 

osredotočanje, povečajo sposobnost koncentracije, povezujejo 

gibanje z razmišljanjem, kar spodbudi nastajanje nevronskih 

povezav, izboljšajo spomin, zmanjšujejo stres in krepijo pozitivna 

čustva v vsakdanjem življenju. Otroci se preko gibanja bistveno 

hitreje naučijo določene snovi (npr. štetja do 10, poznavanje barv, 

prepoznavanja črk in bralne pismenosti …). 

 

Aktivni gibalni hodniki 

Po SSKJ (Fran) je hodnik ozek, dolg prostor v stavbi, od koder vodijo 

vrata v bivalne in druge prostore. 

Hodnik je po navadi ožji prostor v vrtcu, ki pa vseeno omogoča 

različne gibalne dejavnosti. Otroci lahko tudi na hodnikih sprostijo 

svojo nakopičeno energijo, zadovoljujejo svoje osnovne potrebe po 

gibanju in igri, navezujejo socialne stike, med seboj sodelujejo, si 

pomagajo, se opazujejo, samostojno rešujejo gibalne izzive, utrjujejo 

že znane gibalne naloge ter se učijo novih, bolj kompleksnejših 

gibalnih nalog in znanj. Glede na velikost hodnikov v vrtcih mora vsak 

vzgojitelj, pomočnik ali športni pedagog prilagoditi gibalne aktivnosti 

glede na prostor ter cilje, ki jih želi doseči. Seveda morajo biti gibalne 

dejavnosti prilagojene tudi starosti in razvojni stopnji otrok. Sama 

sem športna pedagoginja v vrtcu Medvode in vodim športno vadbo 
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za vse otroke v prvem (1–3 let) in drugem starostnem obdobju (3–6 

let). Velikokrat uporabim hodnike in garderobe kot prostor za gibalne 

aktivnosti z namenom, da vzgojiteljem in pomočnicam prikažem 

raznolike možnosti gibalnih dejavnosti ter, da maksimalno 

izkoristimo vse prostore vrtca. Tako smo skupaj z vzgojitelji in 

pomočniki izdelali talne nalepke za vse enote vrtca (7 enot), za vse 

hodnike in garderobe. Uporabili smo različne barve, različne oblike, 

različne črte (krive, ravne, vijugaste …), izrezali stopala in dlani, črke 

(abecedni kvadrat), ki smo jih prilepili na različne oblike, številke do 

20, gibalno igro Twister in talno igro Tri v vrsto. Želeli smo, da otroci 

poleg gibanja in športnih aktivnostih na hodnikih utrjujejo tudi znanja 

drugih Kurikularnih področij oz. se preko gibanja: 

− učijo štetja,  

− zaporedja številk in barv, 

− prepoznavajo in utrjujejo črke,  

− oblikujejo in sestavljajo besede, 

− poimenujejo slike na didaktičnih kartonih, 

− spoznavajo in utrjujejo prostorske pojme (spodaj, zgoraj, na, pod, 

levo, desno, čez, okrog …), 

− se igrajo igro Tri v vrsto z rutkami ali kakšnimi drugimi gibalnimi 

pripomočki, 

− se igrajo igro Twister, pri kateri en otrok ali vzgojitelj govori barve 

rok in nog, drugi pa izvajajo gibe, 

− iščejo svoje načine in poti pri reševanju gibalnih problemov. 

 

V nadaljevanju bom s slikami prikazala gibalne dejavnosti otrok, ki jih 

izvajamo tekom let na hodnikih. Prvi štirje primeri so sicer v 

telovadnici, vendar se lahko enostavno nalepijo in izvedejo tudi na 

hodnikih ali garderobah. V primeru, če ne želite ali ne morete nalepiti 

gibalnih nalog, lahko na hodnikih uporabite različne druge športne 

pripomočke: stožce, vrvi, podstavke, čutno pot, obroče, polivalentne 

blazine, plavalne črve, kolebnice, barvne kroge, kakšne blazine … 

Predšolski otroci so vsakršnih gibalnih nalog zelo veseli in se z 

veseljem vključujejo v vodene  in načrtovane gibalne dejavnosti, tako 

da jim je le potrebno gibanje ponuditi in že se bodo gibali. V 

nadaljevanju bi vam rada predstavila glavne talne igre na hodniku ali 

v garderobi. 

 

ABECEDNI KVADRAT – Na tla nalepimo kvadrat 5 x 5, ki ga razdelimo 

na 25 manjših kvadratov. V vsakem kvadratu je ena črka slovenske 

abecede. Otroci si izberejo eno sliko, na kateri je narisano in 

napisano, kaj slika je (npr. MEDVED). Otrok mora sam sonožno 

skakati od prve do zadnje črke te besede. Ko to opravi, gre na 

naslednjo gibalno nalogo. 
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Slika 1: S sonožnimi poskoki iskanje črk in besed, razvijanje bralne pismenosti 

ABECEDNI KVADRAT (4–5 let) 

Vir: Lasten 

 

TALNA IGRA TWISTER – Na tla nalepimo igro, ki jo vsi že dobro 

poznate. Eden od otrok govori navodila drugima dvema otrokoma, ki 

izvajata gibalne naloge. Najboljše je, da le dva izvajata gibalni nalogi, 

saj se pri več vključenih otrocih igra ne more v celoti razviti. Nato se 

zamenjajo z govorečim. Govoreči govori različne ukate: levo stopalo 

na modro, desna roka na rumeno …). Igre je konec, ko se otroka tako 

zapleteta, da ne moreta izvesti naslednjega giba. 

 

      
Slika 2: Twister v trojicah (4– 5 let), utrjevanje barv, leve in desne, prostorske 

usmerjenosti                         

               Vir: Lasten 

 

ZAPOREDJE ŠTEVIL – To je različica igre Ristanc, ki jo vsi dobro 

poznate. Števila imamo napisana na različnih blazinah, podlagah, 

nalepkah. Pripravimo tudi na didaktičnih kartonih zaporedja štirih ali 

treh različnih števil do 20. Naloga vsakega otroka je, da si izbere en 

kartonček, na katerem je napisano zaporedje števil in nato po 

zaporedju skače od prvega do zadnjega števila. Zraven je dobro, da 

otroci na glas štejejo, lahko tudi v angleščini, saj na ta način utrjujejo 

števila. 
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Slika 3: Utrjevanje zaporedja števil in štetje (4–5 let), Razvijanje spomina, 

koncentracije 

              Vir: Lasten 

 

IGRA TRI V VRSTO –  Za to igro lahko na tla narišemo ali nalepimo 3 

x 3 kvadrat in ga razdelimo na 9 manjših kvadratov. Lahko tekmujeta 

2, 4, 6 igralci. Če tekmujeta 2 igralca, ima vsak otrok v roki tri enake 

barve športnih pripomočkov (sama sem dala barvne rutke). Na naš 

znak prvi tekmovalec steče in položi rutko v en kvadratek ter priteče 

nazaj. Nato gre drugi tekmovalec in postavi svojo rutko, ki je 

drugačne barve od prvega tekmovalca v drugi kvadratek. Igrata toliko 

časa, dokler ne postavi eden od njiju svoje tri rutke v eno vrsto 

(vodoravno, navpično ali poševno). Če tekmujejo 4 igralci, si 2 igralca 

iz iste ekipe rutice enake barve izmenjujeta, kot pri štafetah. Najprej 

prvi steče in položi rutico, nato drugi steče in položi drugo rutico, in 

nato zopet prvi steče in položi tretjo rutico. Zmaga zopet tista 

skupina, ki prva dobi tri v vrsto. Pri šestih igralcih pa ima v vsaki 

skupini eden svojo rutko (trije v skupini, vsak svojo rutko). 

 

 
Slika 4: Igra Tri v vrsto z ruticami (5–6 let), razvijanje kognitivnega mišljenja                   

                Vir: Lasten 

               

POSKOKI IN SKOKI PO BARVNIH OBLIKAH IN ČRKAH – Pri tej nalogi 

lahko namesto samolepilnih barvnih oblik in črk, le-te napišete na tla 

ali pa nalepite iz papirja izrezane barvne oblike in črke. Gibalne 

naloge lahko spreminjamo glede na cilje, ki jih želimo doseči. Če 

želimo utrjevati barve, bomo le izklicali barvo, po kateri bodo morali 

otroci skakati. Če bomo izklicali obliko (krog), bodo morali otroci 
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hoditi nazaj, naprej ali skakati le po krogih. Če pa želimo utrjevati 

črke, lahko izklicujemo ali napišemo nekaj črk na papir in otroci 

morajo skakati le po teh črkah. Lahko pa si otroci sami zamislijo 

besedo in morajo hoditi od prve do zadnje črke te besede. Na ta način 

se otroci zelo hitro učijo bralne pismenosti ter prepoznavajo črke. 

 

                         
Slika 5: Skoki in poskoki po črkah, barvah (3–4 let), razvijanje sodelovanja, 

socializacije, utrjevanje barv       

Vir: Lasten              

  

V nadaljevanju so predstavljeni še drugi primeri aktivnih gibalnih 

hodnikov. Pod vsako sliko sem navedla gibalno dejavnost, starost 

otrok ter glavni cilj, ki smo ga hoteli z gibalno nalogo doseči.  

 
Slika 6: Utrjevanje naravnih oblik gibanj čez in pod ritmičnimi trakovi (3–4 let), 

razvijanje motoričnih sposobnosti in prostorske orientiranosti                                                                                                                      

               Vir: Lasten 

                                                                                                                                    

                                                         
      Slika 7: Naravne oblike gibanja,                 Slika 8: Hoja na različne načine po črti,  

                              (2–3 let),                                                                                 (3–4 let), 

             utrjevanje leve in desne noge                                     razvijanje osredotočenosti 

                            Vir: Lasten                                                                         Vir: Lasten                                                                                  
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Slika 9: Naravne oblike gibanja po črtah,                Slika 10: Teki, skoki, poskoki  

                         (4–5 let),                                                                       (5–6 let), 

 razvijanje motoričnih sposobnosti in fokusa                        razvijanje moči nog                                       

                      Vir: Lasten                                                                  Vir: Lasten 

 

                                
Slika 11: Hoja po obročih in nogah,      Slika 12: Naravne oblike gibanja po klopeh, 

(1–2 let),                                                                               (2–3 let), 

spoznavanje leve in desne noge,   razvijanje motoričnih sposobnosti 

Vir: Lasten                                                                     Vir: Lasten 

 

 

                                                        
Slika 13: Plazenje in lazenje po blazinah in slalom,                      Slika 14:  Poligon, 

                            med stožci (3–4 let),                                                       (3–4 let),     

            utrjevanje naravnih oblik gibanj                        utrjevanje naravnih oblik gibanj 

                             Vir: Lasten                                                                      Vir: Lasten 

 

                                                 
 

Slika 15: Skoki in poskoki po črkah, barvah,          Slika 16: Poskoki, počepi na krogih, 

                             (4–5 let),                                                                                (4–5 let), 

                     utrjevanje črk, besed, barv                                             utrjevanje štetja 

                            Vir: Lasten                                                                         Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

V današnjem času bi vsak vrtec moral imeti sodobno opremljeno 

športno telovadnico ali večnamenski prostor, ki bi ga izkoriščali za 

vsakodnevno gibanje predšolskih otrok. To pa je v slovenskih vrtcih 

bolj izjema kot pravilo, zato moramo za vsakodnevne gibalne 

aktivnosti čim bolj izkoriščati obstoječe prostore, kot so igralnice, 

hodniki, garderobe, terase, igrišča … V našem vrtcu se trudimo čim 

bolj izkoriščati prav hodnike in garderobe, zato smo po vseh enotah 

vrtca pripravili in nalepili talne oznake (črte, kroge, pike, noge, števila 

…) in različne gibalne naloge s samolepilnimi nalepkami. Izkazalo se 

je za zelo pozitivno, saj otroci sedaj, ko prehajajo iz igralnice v drugo 

igralnico ali do toaletnih prostorov sami izvajajo gibalne naloge po 

nalepljenih oznakah. Na ta način smo tudi popestrili monotona tla v 

vrtcu ter omogočili otrokom, da se tudi v času prihoda in odhoda v 

vrtec s starši lahko skupaj gibalno »razmigajo«. Torej, le malo 

domišljije, dobrih idej in lahko hodnike spremenimo v res aktivne 

gibalne hodnike, ki bodo omogočali vsakodnevne gibalne aktivnosti 

otrok, se pri tem zabavali, krepili svoje motorične sposobnosti ter se 

tudi kaj naučili. 
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Povzetek: V današnjem času predšolski otroci veliko časa namenijo 

sodobnim tehnologijam in premalo gibanju. K temu je še bolj 

pripomogel koronski čas, saj so otroci veliko časa preživeli sede, za 

računalniki, zaprti doma in se premalo gibali. Posledice tega so 

debelost, slabše motorične sposobnosti, pomanjkanje koncentracije, 

pasivnost, slabše socialne sposobnosti … Šport kot gibanje je eden 

temeljnih vidikov v predšolskem obdobju, saj vpliva na vsa področja 

otrokovega razvoja (telesni, motorični, čustveno - socialni, psihični, 

intelektualni, spoznavni …). Zato je še toliko bolj pomembno, da 

imajo otroci čim več organizirane, načrtovane in vodene športne 

vadbe že v vrtcu. V nadaljevanju vam želim predstaviti svoje delo 

športnega pedagoga v vrtcu ter primer dobre prakse z namenom, da 

bi postali športni pedagogi pomembni tudi v vrtcih in ne le v šolah, še 

posebno v današnjem času, za katerega je nujno potrebno gibanje v 

predšolskem obdobju. 

 

Ključne besede: gibanje, motorične sposobnosti, športni pedagog v 

vrtcu, delo športnega pedagoga in primer vadbene ure 

 

Abstract: Nowadays, preschool children spend a lot of time on 

modern technologies and not enough on moving.  The Corona time 

contributed even more to this, as the children spent a lot of time 

sitting, on computers, cooped up at home and not getting enough 

exercise. The consequences are obesity, poorer motor skills, lack of 

concentration, passivity, poorer social skills... Sport as movement is 

one of the fundamental aspects of the pre-school period, as it affects 

all areas of a child's development (physical, motor, emotional-social, 

psychological, intellectual, cognitive, etc.). That's why it's more 

important for children to have as much organised, planned and 

guided sport as possible in kindergarten. In the following, I would like 

to present my work as a sports teacher in a kindergarten and an 

example of good practice, with the aim of making sports teachers 

relevant in kindergartens and not only in schools, especially in 

present time, for which movement in the pre-school period is 

essential. 

 

Keywords: movement, motor skills, sport teacher in kindergarten, 

sport teacher's work and an example of an exercise lesson 
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UVOD 

Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja. Še 

posebno v današnjem načinu življenja (obdobju povečanja sedenja 

za računalniki in ostalimi digitalnimi tehnologijami), ko starši nimajo 

veliko časa za gibanje z otroki, je pomembno, da v vrtcu namenimo 

čim več časa gibanju in različnim gibalnim dejavnostim. Otrokove 

dejavnosti v prvih letih življenja so podlaga za kasnejše športne 

dejavnosti, hkrati pa vplivajo tudi na celostni otrokov razvoj in 

oblikovanje njegovih sposobnosti, lastnosti, zmožnosti in značilnosti. 

Zato je potrebno otrokom omogočiti in jih spodbujati, da z različnimi 

dejavnostmi v prostoru in na prostem razvijajo gibalne sposobnosti, 

osvajajo osnovne gibalne koncepte in osnovne elemente različnih 

športnih zvrsti. Za kakovostno izvajanje organizirane, načrtovane in 

vodene športne vadbe v vrtcih je potrebno imeti strokovnega 

športnega pedagoga z ustrezno izobrazbo, ustrezen prostor, ustrezne 

materialne pogoje, skrbno je potrebno izbirati sredstva, oblike in 

metode dela, raznolike športne dejavnosti. Otroci se z veseljem 

udeležujejo vodene športne vadbe, se z vadbo sprostijo, naučijo 

novih stvari, utrjujejo znanja z drugimi kurikularnimi področji, 

izboljšujejo svoje gibalne oz. motorične sposobnosti, krepijo zdravje 

… Športni pedagog v vrtcu je torej zelo pomemben vidik razvijanja 

celostnega otrokovega razvoja. Zato naj bo gibanje in športna vadba 

vsakodnevno prisotna v vrtcih, saj se bomo le tako uprli današnjemu 

času in spremenili sedalne navade v gibalne navade.  

 

Gibanje 

Potreba po gibanju je ena temeljnih potreb otroka že v zgodnjem 

otroštvu. Otroško telo neprestano raste in se razvija. Na rast in razvoj 

v veliki meri vpliva ravno gibanje. Z rastjo in razvojem se otrokove 

sposobnosti večajo in tako sta rast in razvoj v nenehni odvisnosti od 

gibanja in obratno (Videmšek in Pišot, 2007). Večina strokovnjakov in 

raziskovalcev na področju predšolskih otrok se strinja, da se celoten 

razvoj otroka začne z gibanjem. Otrokom moramo dati ustrezne 

pogoje, da se bodo čim bolj motorično razvijali preko različnih 

načinov gibanja (od najpreprostejših naravnih oblik gibanja do bolj 

zapletenih, kompleksnejših gibalnih nalog). Z gibanjem 

zadovoljujemo otrokove primarne (gibalne oz. motorične 

sposobnosti, funkcionalne sposobnosti) in sekundarne (spoznavne, 

socialne, čustvene sposobnosti in lastnosti, samospoštovanje in 

pridobivanje samozavesti, ugodje, varnost) potrebe. Prav z zgodnjim 

navajanjem otrok na gibanje v prostoru in na prostem lahko 

preprečimo marsikatero slabo navado ter otrokom že v zgodnji 

mladosti posredujemo pozitivni vrednoti, kot sta šport in gibanje ter 

ohranjamo zdrav način življenja. Gibalna dejavnost kot šport je eno 

najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Je primarna 

potreba, po kateri vsak otrok teži. Če otrok potrebo po gibanju 

uspešno zadovoljuje, je vesel in zadovoljen ter se razvija v celovito 

osebnost. V predšolskem obdobju otrok pridobiva raznovrstne 

izkušnje zlasti z igro, saj jim ta prinaša veselje in zadovoljstvo. Otroci 

z elementarnimi igrami pridobivajo ustrezne sposobnosti in 
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spretnosti za življenje, spoznavajo smisel in pomen upoštevanja 

pravil iger, krepijo medsebojne odnose, se zabavajo, sodelujejo drug 

z drugim ... (Jambrešič, 2003). Gibalni razvoj je najbolj pomemben 

prav v prvih letih življenja in poteka od najpreprostejših naravnih 

oblik gibanja (plazenje, lazenje, tek, skoki, meti …) do 

najkompleksnejših gibalnih dejavnosti (kolesarjenje, rolanje, drsanje 

…). Če otrok nima možnosti za izvajanje različnih gibalnih dejavnosti, 

lahko zaostane v gibalnem razvoju. Da se to ne bi zgodilo, je dobro, 

da otroke že zelo zgodaj navajamo na gibanje doma in v naravi 

(Videmšek in Pišot, 2007). Nevrofiziolog, dr. Ranko Rajović pravi, da 

lahko največ za otroka naredimo s tem, da mu omogočimo čim več 

gibanja. Ugotavlja, da je razvojnih motenj vse več, otroci imajo težave 

s pomnjenjem gradiva, primanjkuje jim zbranosti, vse več je tudi 

motenj govora. Nujno je torej, da vemo, zakaj so gibanje, igra z 

vrstniki in preživljanje prostega časa v naravi tako pomembni in kako 

vplivajo na celostni razvoj otroka. Človek ima najkompleksnejši živčni 

sistem. Po tej analogiji smo ljudje narejeni za gibanje! In ker se 

možgani najbolj razvijajo prav v prvih petih letih življenja, se mora 

otrok takrat čim več gibati. S tem se namreč aktivirajo in povezujejo 

pomembna možganska središča, usklajuje se več sposobnosti in 

dejavnosti (Rajović, 2015). Prve težave, ki jih možgani rešujejo, so 

povezane z gibanjem. Otrok takšne težave rešuje spontano, 

intuitivno in nestrukturirano. Nato z bolj organiziranimi gibalnimi 

aktivnostmi otrok razvija različne motorične sposobnosti in čutne 

izkušnje ter tako ustvarja nova spoznanja o sebi in okolju (Čoh, 2018). 

Motorične sposobnosti 

Motorične sposobnosti pridobimo z rojstvom. Nihče izmed nas nima 

enakih. Otrok si jih lahko krepi z različnimi športnimi vadbami. Tako 

ne bo nihče izmed nas določenega gibalnega problema rešil enako 

učinkovito. Nekateri bodo pri tem uspešnejši, drugi manj. Vse to pa 

je odvisno od zasnove motoričnih sposobnosti (Pistotnik, 2011, 11-

12). Gibalno stanje otroka določajo gibalne oz. motorične 

sposobnosti, ki so odgovorne za izvedbo otrokovih gibov. Na ta način 

lahko otroci opravijo neko točno določeno gibalno nalogo. Vsaka 

športna gibalna naloga ali igra razvija več motoričnih sposobnosti, 

seveda pa je v ospredju ena, ki prevladuje. Na primer: pri 

elementarno – tekalni igri Bratec, reši me, ki jo vsi dobro poznamo še 

iz svoje mladosti, razvijamo predvsem hitrost in koordinacijo, seveda 

pa vplivamo tudi na moč nog in rok, gibljivost, orientacijo v prostoru 

in vzdržljivost. Pri vsaki gibalni elementarni igri razvijamo točno 

določene motorične sposobnosti, ki jih mora športni pedagog znati 

prepoznati, saj le na ta način lahko načrtno usmerja in razvija otrokov 

gibalni razvoj. Motorične sposobnosti delimo na: moč, hitrost, 

gibljivost, koordinacijo, ravnotežje, natančnost ali preciznost ter 

vzdržljivost kot funkcionalno sposobnost. Moč ima pri večini gibalnih 

dejavnostih zelo pomembno vlogo. Če otroci nimajo moči ustrezno 

razvite njihovi razvojni stopnji, niso sposobni premagovati naporov 

pri izvajanju športnih dejavnosti. To se v današnjem času kaže 

predvsem s pasivnostjo otrok, saj so otroci zelo hitro utrujeni. 
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Hitrost je v največji meri odvisna od dednosti. Razvijamo jo takrat, ko 

je otrok spočit. Najprimernejši način za razvijanje hitrosti pri otrocih, 

so elementarne tekalne igre, menjave mest, štarti iz različnih 

položajev, štafetni teki. Gibljivost lahko v veliki meri razvijamo in 

pridobimo z razteznimi (statičnimi vajami) in z (dinamičnimi) 

gimnastičnimi vajami in je zelo malo odvisna od dednosti. Normalno 

gibalno razviti predšolski otroci imajo skoraj maksimalno gibljivost, 

zato je pomembno, da gibljivost razvijamo že v predšolskem obdobju 

in jo ohranjamo v pozno starost. Koordinacija gibanja je v zelo veliki 

meri prirojena in jo lahko v največji meri razvijamo do šestega leta 

starosti. V tem obdobju so otroci najbolj dojemljivi za sprejem novih 

in zapletenih gibalnih situacij. Koordinacija gibanja je zelo povezana 

z ostalimi motoričnimi sposobnostmi. Ta sposobnost vpliva tudi na 

spoznavni, čustveni in socialni razvoj otroka. Otrok, ki nima ustrezno 

razvite koordinacije, je nespreten, negotov v svojih dejavnostih, 

nenehno išče pomoč druge osebe. Sposobnost koordinacije 

razvijamo s pomočjo naravnih oblik gibanja, še posebno na neravnih 

površinah in terenih. Otrokom omogočamo vedno nove gibalne 

izzive, čim bolj raznolike gibalne naloge in drugačne elementarne 

igre, s čim bolj raznolikimi športnimi pripomočki. Ravnotežje je 

sposobnost ohranjanja stabilnega položaja, ki je povezano z 

ravnotežnim organom v srednjem ušesu. Predšolski otroci imajo 

slabo razvito sposobnost ravnotežja, zato jo je treba zelo zgodaj 

razvijati. Sposobnost ravnotežja se s starostjo slabša, vendar jo lahko 

z ustreznimi gibalnimi vajami še dolgo ohranjamo (stoja na eni nogi, 

hoja naprej in nazaj po vrvi, hoja po ravni črti, po ozki gredi, 

ohranjanje ravnotežnega položaja na ravnotežni deski, 

kompleksnejše gibalne naloge: drsanje, rolanje, deskanje …). 

Natančnost oz. preciznost je v veliki meri prirojena in je odvisna od 

emocionalnega stanja otroka. Če je otrok nervozen, bo slabše 

zadeval oz. ciljal, kot če bo miren. Predšolski otroci so precej 

nenatančni in zelo hitro jim pade koncentracija, zato je treba 

otrokom ponuditi realno dosegljive cilje ter postopoma povečevati 

zahtevnost in oddaljenost ciljev. Preciznost s starostjo pada, vendar 

jo lahko z ustrezno vadbo še dolgo ohranjamo. Vzdržljivost 

(funkcionalna sposobnost) je izvajanje dlje časa trajajočih gibalnih 

nalog. Pri predšolskih otrocih govorimo predvsem o splošni aerobni 

dinamični vzdržljivosti, kamor uvrščamo nizke in srednje intenzivne 

napore (npr. zmerni tek 5–10 min, z vmesno hojo ali različne tekalne 

igre). 

 

Športni pedagog v vrtcu 

V današnjem času je zelo malo zaposlenih športnih pedagogov v 

vrtcu, čeprav vemo, da se gibanje začne razvijati že v predšolskem 

obdobju in je še pomembnejše v tem času, ko so otroci vse več časa 

na računalnikih in telefonih. Zato menim, da bi morali tudi vrtci imeti 

(tako kot šole) vsak svojega športnega pedagoga ter sistematizirano 

delovno mesto.  
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Vrtec ima lahko svojega športnega pedagoga, če izpolnjuje določene 

pogoje:  

− ustrezno veliko športno igralnico (telovadnico), ki ustreza vsem 

predpisom in standardom glede velikosti, svetlobe, varnosti, 

opremljenosti …, 

− športni pedagog mora imeti končani Fakulteto za šport ter 

Pedagoško fakulteto oz. vsaj opravljeno dokvalifikacijsko 

izobraževanje za vzgojitelje in vzgojiteljice na Pedagoški fakulteti, 

− vrtec mora imeti zadostno število skupin, ki omogočajo polni 

delavnik športnemu pedagogu, 

− vrtec si mora pred pričetkom izvajanja športnega programa 

zagotoviti soglasje staršev, ministra za šolstvo in šport ter MOL-

a, 

− pred pričetkom izvajanja športnega programa mora imeti vrtec 

tudi pisno obliko športnega programa, cilje, vsebine in metode 

dela, celoten letni načrt za posamezno starostno skupino. 

 

Po izpolnjevanju vseh pogojev za športnega pedagoga sledi izvajanje 

športnega programa. Sprva mora športni pedagog narediti ustrezen 

urnik, po katerem bo vsaka skupina imela enake možnosti za športno 

vadbo. Pomembno vlogo pri gibalnem razvoju imajo športni 

pedagogi v vrtcu, saj se večina otrok s športno dejavnostjo prvič sreča 

v vrtcu. Zato mora biti športni pedagog zelo ustvarjalen, poln 

domišljije, znati se mora vživeti v svet otroka in gledati svet skozi 

otroške oči. Da lahko organizira smiselno, učinkovito in otrokom 

zanimivo vadbo, mora športni pedagog izhajati iz otrok. Pri vadbi 

mora biti pozoren, kje in kdaj bo organiziral vadbo, kateri pripomočki 

so po njegovem mnenju najbolj primerni razvojni stopnji otrok in s 

katerimi pripomočki bo otrok lahko dosegel izbrane cilje. Dober 

športni pedagog skrbno načrtuje in organizira vadbeno uro, se za 

vsako posamezno uro posebno pripravi (si zastavi jasne in ustrezne 

cilje, izbere pravilne oblike in metode poučevanja, izbere čim bolj 

raznolike športne rekvizite, pripravi vsakokrat novo elementarno 

igrico …), v gibalno vadbeno uro vključuje tudi vsebine iz drugih 

področij (jezika, matematike, narave, družbe, umetnosti …). Med 

vadbo skuša ustvariti prijetno in zaupno razpoloženje, otroke 

spodbuja, opogumlja, motivira, jim pomaga ter se z njimi igra. 

Posebno pozornost nameni otrokom, ki so izrazito gibalno nadarjeni, 

ter tudi tistim, ki so gibalno malo manj spretni. Otroke pohvali in jim 

pomaga, da zaznajo svoj gibalni napredek ter ga doživijo kot uspeh.  

Po vsaki opravljeni vadbeni uri športni pedagog napiše analizo oz. 

evalvacijo vsake skupine ter tako spremlja znanje in sposobnosti vseh 

otrok. 

 

Od prvega pozitivnega stika športnega pedagoga s skupino otrok in 

njihovimi vzgojiteljicami ter pomočnicami je odvisno nadaljnje 

sodelovanje ter komunikacija. Otrokom je najbolj všeč, če se športni 

pedagog »spusti na njihov nivo«, torej se poistoveti z otroki, se z 

njimi plazi, skače, skratka vse gibalne naloge izvaja z njimi. Na ta način 

se otroci počutijo sprejeti in se hitro lahko navadijo na novo osebo, 
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kot je športni pedagog. Seveda pa učinkovitost vadbene ure ter s tem 

tudi gibalni napredek otrok ni odvisen le od sodelovanja športnega 

pedagoga, temveč tudi od aktivnega vključevanja vzgojiteljev in 

pomočnikov z otroki. Vzgojitelji in pomočniki so tiste osebe, ki 

preživijo z otroki večji del časa in na katere so otroci na začetku bolj 

navezani. To se najbolje vidi v prvi starostni skupini, kjer je vez in 

navezanost otrok na vzgojitelja in pomočnika res velika. Z večkratnim 

srečevanjem na športni vadbi se odnos otrok do športnega pedagoga 

hitro okrepi, če le poteka vse tako, kot je potrebno. Po prvi uspešni 

uri je treba odnos in komunikacijo med športnim pedagogom, otroki 

in vzgojitelji le še poglabljati, ohranjati ter upoštevati vsakršne ideje, 

zamisli vzgojiteljev. Sodelovanje vseh pripomore h kakovostnemu 

izvajanju vadbenih ur in s tem športnega programa, s čimer vplivamo 

na pozitiven otrokov odnos do gibanja ter stremimo k doseganju 

zastavljenih ciljev. 

 

Športni pedagog pa ni le učitelj, posredovalec in izvajalec športne 

vzgoje, temveč mora biti zelo dober pedagog, psiholog, sociolog, 

dobra komunikacijska vez med vzgojitelji, starši, otroci ter vodstvom 

vrtca. Pri načrtovanju sodeluje s starši in strokovnjaki z drugih 

področij (psihologom, socialnim delavcem). 

 

Dejavnosti na področju gibanja športni pedagog povezuje z drugimi 

Kurikularnimi področji (jezik, narava, družba, umetnost, 

matematika). Lahko organizira in vodi skupne akcije: kros, planinske 

izlete, orientacijske izlete, športne dopoldneve in popoldneve, javne 

športne prireditve … 

 

Delo športnega pedagoga in primer vadbene ure 

Športni pedagog mora napisati letni delovni načrt (LDN) in priprave 

za vsako leto, ki morajo biti napisane za vsako skupino posebej ter 

prilagojene glede na starost, sposobnosti, znanje, značilnosti in 

posebnosti otrok. Napiše tudi raznolike gibalne vsebine, ki jih bo 

izvajal skozi celo leto. Za vsako skupino posebej mora napisati cilje, h 

katerim bo strmel ter jih po potrebi spreminjal in dopolnjeval. V 

nadaljevanju vam bom predstavila cilje in vsebine športnega 

programa v vrtcu. 

 

Dolgoročni cilji športnega programa v vrtcu (Kurikulum za vrtce, 

2004): 

− omogočati in spodbujati gibalne dejavnosti otrok, 

− zavedati se lastnega telesa in doživljati ugodja v gibanju, 

− omogočati otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 

− pridobivati zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti, 

− sproščeno in natančno izvajati naravne oblike gibanja, 

− razvijati koordinacijo oz. skladnost gibanja, ravnotežje, 

orientacijo v prostoru, moč, hitrost, natančnost oz. preciznost, 

gibljivost, 

− razvijati prstne spretnosti oz. fino motoriko, 
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− usvajati osnovne gibalne koncepte: zavedanje prostora, 

spoznavanje različnih, položajev telesa in odnosov med  predmeti 

in ljudmi, 

− poznati in izvajati različne elementarne igre, 

− obvladati osnovne načine gibanja z žogo, 

− obvladati osnovne načine gibanja s kolebnicami in obroči, 

− iskati lastne poti pri reševanju gibalnih problemov, 

− povezovati gibanje z elementi časa, ritma in prostora, 

− utrjevati osnovne ritmično – plesne igre, 

− naučiti se še druge otroške plese, 

− spoznavati različne športne pripomočke in športna orodja: palice, 

obroče, kolebnice, kije, vrvi, trakove …, 

− naučiti  se štetja pri gimnastičnih vajah, 

− razvijati otrokovo pravilno držo telesa, 

− zbujati veselje in sproščenost otrok, 

− razvijati tekmovalnost in tekmovalno vzdušje, 

− povezovati gibanje z drugimi področji razvoja, 

− učiti se preko gibanja, 

− pridobivati spretnosti vožnje s kolesom, spretnosti kotalkanja in 

rolanja, 

− pridobivati spretnosti na smučeh in spoznavati zimske dejavnosti, 

− uvajati otroke v igre, kjer je treba upoštevati pravila, 

− spoznavati elementarne igre ter športne zvrsti, značilne za naša 

in druga kulturna okolja v sedanjosti in preteklosti, 

− navajati na kolektivno vadbo, na sodelovanje v skupini in pomoč 

pri pripravi in pospravljanju športnih pripomočkov, 

− spoznavati pomen sodelovanja v igralnih skupinah, medsebojne 

pomoči, 

− spoznavati pomen spoštovanja in upoštevanja različnosti, 

− spoznavati osnovna načela osebne higiene, 

− spoznavati oblačila in obutev, ki so primerna za gibalne 

dejavnosti, 

− spoznavati vlogo narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v 

naravi, 

− spoznavati osnovne varnostne ukrepe, potrebne pri izvajanju 

gibalnih dejavnosti, ter ozaveščati skrbi za lastno varnost in 

varnost drugih. 

 

Celoletne gibalne dejavnosti in vsebine v vrtcu: 

− naravne oblike gibanja, 

− aktivni gibalni hodniki, 

− aktivne gibalne igralnice, 

− aktivna gibalna igrišča, 

− gozdne gibalne dejavnosti, 

− sprostitvene igre, 

− kompleksne gibalne naloge (osnovne spretnosti s tricikli, skiroji, 

tek na smučeh, rolanje, drsanje …), 

− športno dopoldne, 

− športno popoldne, 
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− Olimpijske igre, 

− teki, skoki, meti (mala atletika), 

− osnovne prvine z žogo (mala odbojka, mala košarka, mali 

nogomet …), 

− osnovne prvine z obroči, 

− improvizirane elementarne igre (lončki, rutice, časopisni papir …), 

− mala gimnastika, 

− fina motorika, 

− elementarne igre z baloni, 

− osnovne prvine s kolebnicami, ritmičnimi trakovi, 

− osnovne prvine s plavalnimi črvi, 

− osnovne prvine z loparji (mali tenis), 

− osnovne prvine hokeja,  

− osnovne prvine namiznega tenisa in tenisa, 

− ritmično-plesne igre, 

− orientacijski izlet. 

 

Primer vadbene ure 

Športni pedagog pripravi pripravo za vsako vadbeno uro, za vsako 

skupino otrok posebej. Glede na športni program, ki ga pripravi za 

celo leto, ima vsak mesec drugačno vsebino oz. drug šport ter 

različne športne pripomočke. Na ta način otrokom predstavi različne 

športne zvrsti, na podlagi katerih bodo otroci lahko videli, kateri 

šport jim leži in, kateri športi so jim všeč, saj marsikateri otroci nimajo 

možnosti udejstvovanja in vključevanja v različne popoldanske 

športne dejavnosti. 

 

Predstavila vam bom vadbeno uro: Osnovne prvine z žogo 

 

Vsaka vadbena ura je sestavljena iz treh delov: pripravljalnega ali 

uvodnega dela, glavnega dela in zaključnega oz. sprostitvenega dela. 

V uvodnem delu otroke ogrejemo z elementarnimi tekalnimi ali 

didaktično gibalnimi igrami (igre, s katerimi utrjujemo različna 

znanja), jim predstavimo potek vadbene ure ter seveda razložimo 

pravila iger. Sama se veliko poslužujem didaktično-gibalnih iger, saj 

želim, da otroci povezujejo različna področja Kurikula med seboj 

(gibanje, narava, družba, matematika, umetnost, jezik). Otroke 

ogrejemo tudi s statičnimi in dinamičnimi gimnastičnimi oz. 

razteznimi vajami, za tiste dele telesa, ki so v glavnem delu najbolj 

obremenjeni. V našem primeru je bilo to ogrevanje rok in 

ramenskega obroča ter tudi nog oz. gležnjev, kolen zaradi tekalnih 

iger. Sprva smo ogreli telo z elementarno igro: »Čiščenje igrišča« in 

sicer tako, da smo otroke razdelili v dve skupini. Njihova naloga je 

bila, da žoge mečejo drugi skupini tako, da imajo na svojem delu 

igrišča čim manj žog (smeti). Zmaga tista skupina, ki ima na naš znak 

stop najmanj žog.  
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Slika 1: Različne gibalne naloge z žogami 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 2: Elementarna skupinska igra »Čiščenje igrišča« 

Vir: Lasten 

 

V glavnem delu vadbene ure, ki je tudi najdaljši del, otroci izvajajo 

različne metodične enote oz. gibalne naloge za dosego glavnih ciljev 

v tisti uri. V našem primeru smo izvajali različne gibalne naloge z 

žogami (prenašanje na različne načine, meti, lovljenje, kotaljenje, 

vodenje žoge z roko ali nogo …). Glavni del vadbe lahko poteka v 

individualni obliki, v paru, v skupinah, z različnimi športnimi 

pripomočki (v našem primeru z žogami) ter v različnih oblih dela (v 

našem primeru v poligonu pri mlajših otrocih in vadbi po postajah pri 

starejših otrocih). Pomembno je, da pred pričetkom glavnega dela 

otrokom razložimo, demonstriramo (pokažemo) sami ali s kakšnim 

otrokom (to je še bolje, saj gradimo na pozitivni samopodobi otroka) 

gibalne naloge v poligonu ali po postajah.  

 

        
Slika 3: Poligon z žogami in razvijanje ravnotežja 

Vir: Lasten 
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Slika 4: Krepitev rok in nog z žogo, kotaljenje in ciljanje obročev z žogo 

Vir: Lasten 

              

V zaključnem delu otroke sprostimo z bolj umirjenimi gibalnimi 

igrami, z jogo, masažo. V našem primeru so se otroci masirali v paru 

z žogo. Na koncu vsake vadbene ure moramo nujno narediti 

evalvacijo in se z otroki pogovoriti o tem, kaj smo delali, kaj smo se 

naučili. Pri tem ne smemo mi povedati odgovorov, temveč otroke z 

vprašanji privedemo do želenih odgovorov, saj le na ta način izvemo, 

ali smo dosegli zastavljene cilje in ali so se otroci zares kaj novega 

naučili. Evalvacija pri predšolskih otrocih lahko poteka ustno ali pisno 

(z risanjem pri predšolskih otrocih).  

 

 
Slika 5: Masaža z žogami v parih 

Vir: Lasten 

                                                 

Zelo dobro je, da otroci pri pripravi in pospravljanju športnih 

rekvizitov in pripomočkov sodelujejo, saj se na ta način čutijo 

pomembne, odgovorne, krepijo mišice rok in nog ter si povečujejo 

svojo samozavest. Po končani vadbeni uri vidimo na obrazih otrok 

zelo veliko zadovoljstva, saj so se pri vadbi zabavali, krepili svoje telo 

in mišice, naučili nekaj novega. Še največji nasmeški so na obrazih 

tistih otrok, ki sprva nekaterih gibalnih nalog niso znali ali so jim bile 

pretežke, pa so jih do konca vadbene ure že uspeli izvesti. Zato je zelo 

pomembno, da si pri načrtovanju gibalnih nalog vedno izberemo 

nekoliko težje naloge, ki otrokom predstavljajo napor, a so še vedno 

izvedljive. 
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ZAKLJUČEK  

Šport kot gibanje je primarna potreba vsakega otroka in z njim 

vplivamo na celostni otrokov razvoj. Otrokove dejavnosti v prvih letih 

življenja so podlaga za kasnejše športne dejavnosti. Zato je potrebno 

otrokom omogočiti in jih spodbujati, da z različnimi dejavnostmi v 

prostoru in na prostem razvijajo gibalne sposobnosti, osvajajo 

osnovne gibalne koncepte in osnovne elemente različnih športnih 

zvrsti. Usmerjena, načrtovana in organizirana športna dejavnost s 

specifičnim programom, je nedvomno sredstvo pospešenega, ne 

samo gibalnega, temveč tudi spoznavnega, osebnostnega, 

čustvenega in socialnega razvoja otroka. Za kakovostno izvajanje 

športnih programov v vrtcih je potrebno imeti ustrezen prostor, 

športne rekvizite oz. pripomočke in igrala ter seveda športnega 

pedagoga. Športni pedagog mora skrbno izbirati cilje, metode in 

oblike dela, pripraviti in pisati letni načrt, priprave in vsakodnevne 

evalvacije, ki so njegova povratna informacija o gibalnem in drugem 

znanju otrok. Pomembno je, da so športne dejavnosti skrbno 

načrtovane na osnovi temeljnega poznavanja in razumevanja 

otrokovega razvoja. V današnjem času je pomanjkanje gibanja pri 

predšolskih otrocih zelo veliko, saj otroci vse preveč časa namenjajo 

računalnikom in telefonom. Posledice tega so debelost, zasedenost, 

utrujenost, zmanjšanje koncentracije in zmanjšanje samozavesti … 

Zato je potrebno omogočiti vsakodnevno organizirano, načrtno in 

vodeno športno vadbo, ki jo izvaja športni pedagog že v vrtcu. Še 

posebno, ker nimajo vsi otroci enakih možnosti za vključevanje v 

popoldanske športne dejavnosti. 

 

Kot sem vam predstavila v članku, ima športni pedagog zelo 

pomembno in plemenito vlogo pri gibalnem in celostnem razvoju 

predšolskih otrok. Glavni cilj oz. smoter športne vadbe v predšolskem 

obdobju je, otroke seznaniti s čim več različnimi športnimi vsebinami, 

ki jim bodo v kasnejšem življenju pripomogle k temu, da se bodo lažje 

odločili za koristen in zdrav način preživljanja prostega časa. Želim si, 

da bi vsak vrtec (tako kot šole) imel svojega športnega pedagoga, ki 

bi otroke spodbujal, učil, navduševal in razvijal njihove gibalne 

sposobnosti do te mere, da jim bo gibanje privzgojil kot pozitivno 

vrednoto vsakodnevnega življenja. S tem pa bo tudi zmanjšal 

negativne posledice sodobnega časa. 
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Mini rokomet na razredni stopnji 
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Povzetek: Mali rokomet je igra za otroke od 6. do 11. leta. Predvsem 

zaradi manjšega igrišča, žoge, vrat, prilagojenih pravil je mini 

rokomet za otroke izredno zanimiv in ga zelo radi igrajo. Igra je 

dinamična, privlačna in bogata z vidika gibalnih nalog, ki se v njej 

pojavljajo. Moštvene igre otrokom razvijajo občutek kolektivnosti, 

moštvenega duha in poštene igre (fair play). Mini rokomet naj bi se 

igral do četrtega razreda osnovne šole. Na razredni stopnji je pouk 

organiziran tako, da en učitelj poučuje vse predmete, tudi šport. Na 

redkih šolah vodi pouk športa diplomant Fakultete za šport, in še to 

največkrat šele od 4. razreda naprej. Večina učiteljic in učiteljev na 

razredni stopnji nima dovolj znanj in interesov na področju športa, 

zato kot moštveno igro z žogo prevečkrat izberejo igro med dvema 

ognjema. 

 

Ključne besede: mini rokomet, pravila, poučevanje 

 

Abstract: Mini handball is a game for children of ages six to eleven. 

It is a very interesting game which children love to play mostly 

because of the smaller size of the court, the ball, gates and adjusted 

rules. The game is also dynamic, attractive and full of physical 

activities. Team games develop children's sense of collectivity, team 

spirit and fair play. Mini handball is supposed to be played up to the 

fourth grade of elementary school. The lessons in the first cycle of 

elementary school are organised in a way that one teacher teaches 

all subjects, including PE. There are rare schools where PE is taught 

by the graduate of the faculty of sport and if so mostly from the 

fourth grade on. Most teachers in the first cycle of elementary school 

do not have enough knowledge and interest in the field of sport. 

Therefore, a team game called dodgeball is chosen to play too many 

times. 

 

Keywords: mini handball, rules, teaching 
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UVOD 

Rokomet je dinamična, atraktivna, nepredvidljiva športna igra, ki je v 

Sloveniji v zadnjih letih pridobila na popularnosti, saj so slovenski 

klubi in reprezentance zelo uspešni na velikih tekmovanjih. Mini 

rokomet je »mlajši brat« rokometa in je v prvi vrsti namenjen 

otrokom od 6. do 11. leta. Obravnavano obdobje je čas, v katerem 

otrok postaja storilnostno usmerjen. Do izraza prihaja njegova 

tekmovalnost. Na eni strani je že sposoben sodelovati v skupini, kar 

daje možnost za uvajanje v kolektivne športe, na drugi strani pa 

potrebuje določeno tekmovalnost, ki mu omogoča primerjanje s 

sovrstniki, prek česar si gradi samopodobo. (Šibila, Bon in Kuželj, 

1999). V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je v učnem načrtu 

pri športni vzgoji zapisan operativni cilj, in sicer igre z žogo – 

elementarne in male moštvene igre z žogo, kamor sodi tudi mini 

rokomet. Učenja le-tega, se mora učitelj lotiti sistematično, po 

korakih, saj morajo otroci pred tem spoznati in vsaj delno osvojiti 

naslednje cilje: 

− Poigravanje z baloni in različnimi žogami z roko, nogo, glavo na 

mestu in v gibanju.  

− Nošenje in kotaljenje različnih žog na različne načine.  

− Vodenje žoge z roko na mestu, v gibanju naravnost in s 

spremembami smeri. 

− Zadevanje različnih mirujočih ciljev s kotaljenjem žoge, metanjem 

z roko.  

− Med gibanjem zadevanje različnih mirujočih in gibljivih ciljev s 

kotaljenjem žoge, 

metanjem (z eno in obema rokama). 

− Podajanje in lovljenje lahke žoge z obema rokama na mestu.  

− Med gibanjem podajanje žoge z eno ali obema rokama, lovljenje 

in vodenje žoge.  

− Štafetne igre z žogo (Kovač idr., 2011). 

 

Rokometna igra in mini rokomet 

Dr. Marko Šibila meni, da je treba otroke že zgodaj začeti uvajati v 

šport. Mini rokomet vsebuje veliko osnovnih elementov drugih 

športov. Vsebuje veliko različnih vrst teka, skokov, obratov, padcev 

in podobno. Razvija hitrost gibanja in mišljenja, hitrost reagiranja in 

izvajanja akcij, moč, vzdržljivost in okretnost. Mini rokomet naj bi se 

igral do četrtega razreda osnovne šole.  

 

KAKO SE IGRA MINI ROKOMET? 

Mini rokomet se igra podobno kot pravi rokomet. Vsak igralec krije 

svojega igralca, kar pomeni, da se igralci branijo s tako imenovano 

osebno obrambo. Pri osebni obrambi je vsak obrambni igralec 

zadolžen, da krije in spremlja svojega napadalca in zanj odgovarja. 

Prikazati jim moramo smisel in cilj igre. Seznaniti jih moramo z 

osnovami gibanj in postavljanja v obrambi ter napadu ter z 

aktivnostmi z žogo in brez nje. Otroci z lovljenjem in podajanjem žoge 

ter s streljanjem na gol sprva ne bodo imeli težav, več jih bodo imeli 
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s pravilnim gibanjem z žogo, predvsem pri upoštevanju igre z žogo (z 

žogo v roki lahko naredimo največ tri korake, žogo smemo v roki 

zadrževati največ tri sekunde in žoge, ki smo jo že vodili in prijeli v 

roke, ne smemo več voditi, sicer je to napaka dvojnega vodenja) 

(Šibila, 1991). 

ELEMENTI ROKOMETNE IGRE: 

- Vodenje žoge z roko 

Vodenje žoge z roko je premikanje z žogo tako, da jo med hojo ali 

tekom nadzorovano potiskamo proti tlom (podajamo v tla) z eno ali 

obema rokama.  Vodimo lahko tudi dve žogi, vsako z eno roko ali pa 

izmenično z eno in drugo roko (Dežman C. in B., 2004). 

 

 
Slika 1: Vodenje žoge kleče, vodenje dveh žog 

Vir: Dežman C. in B., 2004 

 

- Podajanje žoge z roko 

Pri podaji držimo žogo z roko ali rokami in jo z bolj ali manj silovitim 

neprekinjenim gibom usmerimo proti soigralcu ali samemu sebi (po 

odboju od stene ali tal). Lahko jo podamo tudi iz roke v roko ali v zrak 

tako, da se po padanju navzdol vrne v naše roke (Dežman C. in B., 

2004). 

 
 

Slika 2: Podaje z obema rokama iznad glave, izpred prsi in od spodaj 

Vir: Dežman C. in B., 2004 

 

 
 

Slika 3: Podaje z eno roko iznad rame, v višini rame in od spodaj 

Vir: Dežman C. in B., 2004 

 

- Lovljenje žoge 

Letečo ali kotalečo žogo ulovimo tako, da jo čvrsto zgrabimo s prsti 

obeh rok, ki smo jih prej usmerili proti njej. To lahko delamo na 

mestu, v skoku ali med gibanjem (Dežman C. in B., 2004).  
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Slika 4: Lovljenje z obema rokama spodaj ter iznad glave 

Vir: Dežman C. in B., 2004 

 

Pravila mini rokometne igre 

Pravila temeljijo na pravilih rokometne igre, ki pa niso strogo 

določena in se prilagajajo znanju vadečih ter razmeram za delo. 

Nekaj predlogov za prilagoditev pravil mini rokometa pri urah športa: 

1. Spol vadečih 

Mini rokomet lahko igrajo deklice in dečki v mešanih ekipah. Vzgoja, 

vadba in izobraževanje potekajo skupaj. 

2. Starost vadečih 

Mini rokomet je namenjen otrokom, starim od 5/6 do 10/11 let. 

3. Število igralcev 

Začetniki igrajo s 4 igralci 1 vratarjem (4+1); če je igrišče večje ali so 

igralci že bolj izkušeni, lahko igra tudi 5 igralcev in 1 vratar (5+1). 

Manjše število igralcev zagotavlja večjo dinamiko igre, v igri pa 

morajo sodelovati vsi igralci. 

4. Čas igranja 

Prilagojen je starosti in sposobnostim otrok; vsi otroci naj bi bili 

časovno enakovredno udeleženi v igri. Po možnosti naj bi bili vsi 

enkrat v vlogi vratarja.  

5. Sojenje 

Vlogo sodnika lahko opravlja učitelj in trener ali učenci sami. 

6. Pravila igre 

Biti morajo preprosta, da lahko učitelj igro vodi pravično in brez 

večjih zapletov, učenci pa jih razumejo. 

7. Organizacija vadbe in tekmovanj 

Otroci naj bi mini rokomet igrali znotraj razreda, med razredi, med 

šolami in znotraj regij. 

8. Žoga 

Žoga naj bo prilagojena njegovim sposobnostim-mehka, ne pretežka, 

primerna za vodenje in za držanje z eno roko. Zagotavlja naj igro, pri 

kateri otroci ne bodo imeli strahu pred sprejemanjem ali oddajanjem 

žoge.  

9. Igrišče    

Če imamo telovadnico z rokometnim igriščem, lahko nanj postavimo 

tri igrišča za mini rokomet in tako zaposlimo naenkrat 30 učencev. 

10. Črta vratarjevega prostora 

Lahko jo narišemo kot polkrog s polmerom 5 m iz središča gola. 

11. Gol    

Gol znižamo s trakom ali s prečko, ki jo namestimo na gol. Za gol 

lahko uporabimo tudi telovadna orodja, kot so blazine, stojala za 

skok v višino. Gol lahko zarišemo s kredo na steno telovadnice, pri 



90 
 

čemer je dobro, da na steno prislonimo blazino, da se žoga od stene 

ne odbija preveč (povzeto po Pavčič in Šibila, 1991). 

 

Igra naj ne manjka pri nobeni vadbeni uri pri krožkih ali treningih 

rokometa. Pri pouku športa v prvem razredu še ni predvidena igra 

mini rokometa, temveč elementarne igre, ki vsebujejo posamezne 

tehnično-taktične elemente mini rokometne igre. V prvem razredu 

se učijo elementov rokometne igre, kot so lovljenje, podajanje in 

vodenje žoge. V drugem razredu se že pojavi igra mini rokometa, pri 

kateri pa so otroci v začetku še zelo nezanesljivi in moramo biti pri 

dosojanju napak bolj popustljivi. Otroke moramo navajati na pošteno 

igro. V tretjem razredu se delež ur, kjer se igra mini rokomet, poveča, 

igra pa je že podobna mini rokometu. V četrtem razredu pa je igra 

mini rokometa prisotna pri vsaki uri, posvečeni tematiki mini 

rokometa. Učenci naj bi ga igrali že brez težav (Šibila in Pavčič, 1991). 

 

Kdaj in kako uvajati mini rokomet pri športni vzgoji na razredni 

stopnji? 

Otroci so že v 1. razredu sposobni vključevanja v kolektiv in osvajanja 

nekaterih mini rokometnih elementov. Otrok je v svojem zgodnjem 

obdobju najbolj prožen in dojemljiv za nove aktivnosti in jih tudi 

hitreje osvaja kot kasneje. Tudi dejstvo, da je mini rokomet igra, ki 

vsebuje veliko število različnih naravnih oblik gibanja, ki se pojavljajo 

tudi v vsakdanjem življenju, je eden od razlogov, da lahko uvajamo 

elemente te igre že tudi v prvem razredu. Otrokom bomo rokometno 

igro približali in posredovali prek elementarnih iger ter iger s 

prirejenimi pravili. Nikakor pa jih ne bomo mučili s suhoparnimi 

vajami posameznih tehnično-taktičnih elementov. Za elementarne 

igre so značilne igrivost, nepredvidljivost in sproščenost v gibanju. 

Učenci se gibljejo skladno z okoliščinami, pri tem pa morajo 

upoštevati pravila igre. Pravila lahko spreminjamo in prilagajamo 

glede na okoliščine, znanje in sposobnosti učencev (Dežman C. in B., 

2004). 

 

Primeri elementarnih iger: 

- Igre nošenja, kotaljenja in vodenja žoge 

(Npr.: jastreb in koklje, poišči prazno gnezdo, vzemi drugemu, letalo, 

poplava, potres, požar, črni mož). 

 - Igre podajanja, lovljenja in odbijanja 

(Npr.:odbijanje žoge v omejenem prostoru, podajanje v  zvezdi, 

pepček, kraja repkov, lovljenje po črtah, lovljenje v parih). 

- Igre z zadevanjem cilja  

(Npr.:zadevanje cilja, vodenje in meti, potovanje težkih žog, rugby, 

lovci in zajčki, zadevanje koze, obleganje gradu, med dvema 

ognjema). 

- Male moštvene igre 

 

Kako približati otrokom mini rokometno igro in jih zanjo navdušiti? 

V procesu vadbe mini rokometa je za končni uspeh zelo pomembno, 

da učitelj prične poučevanje s takimi vajami, igrami, metodami, ki 
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učencu že kmalu prinesejo večje ali manjše uspehe. To jih spodbuja 

in jim daje voljo za nadaljnjo vadbo ter učenje. Učenje elementov 

mini rokometne igre skozi elementarne igre in igre s prirejenimi 

pravili bo zagotovo prineslo uspehe. Pri učenju elementov, ki 

potrebujejo nekoliko bolj suhoparne vaje, moramo paziti, da ne 

pretiravamo in ne vadimo predolgo na isti način. Otrokom postane 

takšna vadba dolgočasna in nezanimiva. Na začetku, ko jih seznanimo 

z novim elementom, vajo delajo bolj statično, v parih, trojkah ali 

posamično. Kasneje, ko element že poznajo, pa ga utrjujemo prek 

raznih elementarnih iger. 

 

Primer dobre prakse 

V šolskem letu 2020/21 sem poučevala drugi razred, s katerimi sem 

šla letos naprej v tretjega. To se je izkazalo kot dobra praksa, saj sem 

z otroki nadaljevala učni proces glede na njihovo usvojeno znanje iz 

drugega razreda. To velja za vse predmete. V dveh letih se z otroki in 

starši zelo povežeš in si lahko zadaš več dolgoročnih ciljev, ki jim 

slediš dve leti. Eden od ciljev, ki sem si ga zadala v šolskem letu 

2020/21 pri predmetu šport je, da bi otroke naučila male moštvene 

igre – mini rokomet. Ker sama vodim tudi športni krožek, smo lahko 

več časa posvetili igri z žogo, ker veliko otrok obiskuje športni krožek, 

saj imajo mlajši otroci radi šport. Opažam pa, da se tretješolcem 

pozna, da so že njihovo tretje šolsko leto v drugačnih okoliščinah v 

šoli, saj so dosti časa preživeli doma za računalniki in bili manj 

športno aktivni. Otroci potrebujejo več vzpodbude ter motivacije 

oziroma hitro obupajo. V lanskem šolskem letu smo z otroki veliko 

časa posvetili elementarnim igram, ko smo se februarja vrnili v šolo. 

Otroke sem navajala na dosledno upoštevanje pravil ter na športno 

obnašanje, saj opažam, da otroci vedno težje sprejemajo poraz. Nato 

sem pričela k vsaki uri športa vključevati različne žoge, ki jih 

uporabljamo pri različnih športih ne glede na vsebino učne ure. Žoge 

smo uporabljali pri različnih igrah, da so se otroci na njih navadili. 

Med različnimi igrami so jo morali kotaliti, odbijati, nositi. Čez nekaj 

časa smo prešli na manjše rokometne žoge. Otroci imajo več težav z 

njimi, saj so hitrejše in težje. Z otroki smo pričeli intenzivno vaditi 

odbijanje žoge v tla, v steno z eno roko, ki je učenčeva boljša ter 

drugo slabšo roko, na mestu in v teku. Pomembno je, da 

vzpodbujamo otroke, da aktivno uporabljajo obe roki, tako levo kot 

desno. Učenje podajana in lovljenja žoge je dolgotrajen proces in 

zahteva veliko vaje. Vaje za podajanje žoge najprej potekajo z 

metanjem žoge v steno, potem v paru in nato z različnimi meti 

zadevajo cilj. Ko imajo dokaj usvojeno podajanje in lovljenje žoge na 

mestu, začnemo enake vaje izvajati v gibanju na krajših in daljših 

razdaljah. Zelo dobra igra, ki zahteva od otrok odkrivanje in 

podajanje žoge je »pepček«. Šele nato pričnemo otroke seznanjati s 

pravili in demonstracijo rokometne igre. Za lažji pregled otrokom 

razdelimo drese, da jih lažje ločimo in da so sami osredotočeni na to, 

kdo so člani njihove ekipe. Postopoma začnemo uvajati osebno 

obrambo, da vsak otrok sledi točno določenemu otroku iz nasprotne 

ekipe. Njegova naloga je, da mu skuša preprečiti odbijanje, podajanje 
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in met žoge na gol. Vratarja ves čas rotiramo, da vsi učenci pridejo na 

njegovo mesto. Ko otroci ugotovijo in usvojijo pomen igre, pravila ter 

tehniko podajanja, lovljenja in odbijanje žoge, zelo radi igrajo 

rokomet. V naši občini je rokomet priljubljen, saj je ženski klub 

uspešen v prvi rokometni ligi, zato je otrokom rokometna igra blizu 

in hodijo tudi na rokometne tekme. 

 

                          
Slika 5:Rokometne žoge različnih velikosti             Slika 6: Podajanje žoge 

Vir: Lasten                                                                 Vir: Lasten 

 

                               
Slika 7: Lovljenje žoge                                             Slika 8: Podajanje žoge v teku 

Vir: Lasten                                                                  Vir: Lasten                                                                                  

 
Slika 9: odbijanje in izbijanje žoge v čepu 

Vir: Lasten 

 

               
Slika 10: Osebna obramba ter odkrivanje                  Slika 11: Strel na gol 

Vir: Lasten                                                                      Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

V članku sem predstavila pozitivni vpliv igranja in vadbe mini 

rokometa na razvoj otroka ter postopke, kako se lahko učitelj 

razrednega pouka loti le-tega. Pri tej igri gre za aktivnosti, ki so zelo 

blizu naravnim oblikam gibanja otroka. Tako otrok nadaljuje oziroma 

nadgrajuje motorične vzorce iz otroštva-met žogice ali igrače, 

rokovanje in igranje z žogo itd. Otrok je pri teh letih že sposoben 

vključevanja v skupine, zmožen se je podrejati interesom skupine in 
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pa upoštevati pravila iger. V skupini, pri igri in tekmovanju navadno 

pokaže svoje moralne kvalitete. Če imajo otroci radi tekmovanja, je 

prav, da jim kot učitelji to tudi omogočimo. Tekmovanja imajo tudi 

pozitiven vpliv na otroke, kajti s tem se navajajo prenašati poraz in 

zmago, zbuja zdravo rivalstvo, vpliva na motiviranost učencev, krepi 

njihovo samopodobo in s tem se otrok uči tudi za življenje nasploh. 

Prav je, da otroci v igri upoštevajo, kdo je resnični zmagovalec in jim 

je pomemben rezultat, ne le igra sama. Kot učitelji jim moramo 

omogočiti čim bolj aktivno, dinamično in zanimivo vadbo skozi vrsto 

elementarnih iger. Pri vadbi moramo opazovati njihov razvoj oziroma 

napredek, pri samem delu pa jih moramo tudi pohvaliti. 
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Ptice so se vrnile – poskrbimo 

zanje 
 

TINA JERKIČ, učiteljica športa in podaljšanega bivanja 

finfika@yahoo.com 

 

Povzetek: Medtem ko zima za ljudi predstavlja uživanje v zimskih 

radostih, pa ob plesu snežink pozabimo na živali, ki so v tem letnem 

času odvisne od naše pomoči. Govorimo namreč o pticah, ki zimo 

preživijo v naših krajih. V tem času se iz svojega naravnega okolja 

pomaknejo bližje človekovim naseljem v upanju, da bodo prezimile. 

Seveda pa se je pri tem potrebno zavedati, da jim najlažje pomagamo 

s postavitvijo ptičje krmilnice in z izbiro prave ptičje hrane. S 

postavljanjem gnezdilnic tako omogočamo pticam, ki živijo v duplih, 

da se počutijo varne in da lahko lepo poskrbijo za svoj zarod. V tem 

šolskem letu smo na šolo povabili priznanega ornitologa, ki nam je 

povedal veliko zanimivega o pticah, o njihovem življenju, načinu 

prehranjevanja, obenem pa nam je razložil tudi namen postavljanja 

krmilnic in gnezdilnic. V nadaljevanju smo izvedli tudi številne 

delavnice in svoje znanje prenesli na sošolce, prijatelje in starše.  

 

Ključne besede: ptice, skrb za ptice, hranjenje ptic, krmilnica, 

gnezdilnica, skupinsko delo, natančnost, ustvarjalnost, projektno 

učno delo  

 

Abstract: While the winter for people presents enjoying winter joys 

and besides the snow dance we forget about the animals, which 

depend on our help during this time.  We are mainly thinking about 

the animals that make our moments nicer, when there is no snow 

blanket across our landscape. We are namely talking about the birds, 

which spend the winter in our surroundings. During this time, they 

move from their natural environment closer to people's urban areas. 

By placing the nesting boxes we enable the birds, which live in hollow 

trees, to feel safe and take care of their offspring properly. In this 

school year, we decided to invite a well known ornithologist to our 

school. He would tell us a lot of interesting stories about birds, their 

life, the way they feed and at the same time explain the purpose of 

placing bird feeders and nesting boxes. Further on, we carried out 

several working shops and transferred our knowledge onto other 

schoolmates, friends and parents. 

 

Keywords: birds, taking care of the birds, feeding the birds, bird 

feeders, nesting boxes, a team work, accuracy, creativity, a project 

work 
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UVOD 

S posegom v naravo je človek okrnil življenjsko okolje mnogim 

živalim. Ker se premalo zavedamo, kako zelo smo odvisni drug od 

drugega, smo se odločili, da poskusimo v otroških glavah spremeniti 

odnos do narave, ki nas obdaja. S tem projektnim delom smo 

učencem želeli približati življenje ptic v naših krajih, jim predstavili 

njihove navade in težave, s katerimi se srečujejo na svoji poti. Na ta 

način smo v učencih želeli vzbuditi željo po skrbi in pomoči pticam, 

obenem pa jim razložiti in pokazati, na kakšen način to lahko tudi 

storijo. 

 

Idejna zasnova 

Delo v podaljšanem bivanju smo tokrat zasnovali v obliki različnih 

delavnic, ki so se navezovale na življenje ptic, njihove navade in 

težave, s katerimi se v posameznih letnih časih srečujejo. Najprej smo 

se pogovarjali o letnih časih in o posameznih značilnostih le-teh. 

Ugotavljali smo, katere so prednosti in pomanjkljivosti posameznega 

obdobja in kaj se s pticami v posameznem obdobju dogaja. V naše 

vrste smo povabili tudi ornitologa gospoda Bibiča. Z veseljem smo 

mu prisluhnili in izvedeli veliko zanimivega. Razložil nam je, zakaj 

ptice lahko letijo, naštel je vrste ptic, ki živijo v Sloveniji, pripovedoval 

o značilnostih ptic selivk, o njihovih navadah in o tem, zakaj se selijo 

in na kakšen način se orientirajo v prostoru. S seboj je prinesel veliko 

slikovnega materiala, tako da smo si ptice in njihove značilnosti lahko 

lažje predstavljali. Obenem nas je opozoril tudi na to, kako lahko 

pomagamo pticam, ki prezimijo doma, in na kaj moramo biti pri tem 

pozorni. 

 

 
Slika 1: Obisk ornitologa g. Bibiča 

Vir: Lasten 

 

Sledilo je izvajanje številnih delavnic, prilagojenih starosti in ročnim 

spretnostim učencem. V prvih razredih smo prebirali ptičje zgodbe, 

risali ilustracije in iz papirja izdelovali krmilnice, medtem ko so 

starejši učenci delali ptičje origamije, plakate in prave male 

gnezdilnice. 

 

Didaktični pristopi v učnem procesu 

Življenje v šoli se hitro spreminja, tradicionalen način poučevanja pa 

tem spremembam ne sledi dovolj hitro. Pojavljajo se potrebe po 

novih načinih poučevanja, po inovativnih pristopih, s katerimi bomo 

lažje dosegali zastavljene cilje. Vzgojno-izobraževalno delo je 

(p)ostalo zahtevno in odgovorno delo. Kakovostno izobraževanje 
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vpliva na posameznika kot celoto in med drugim zajema tudi 

medsebojno sodelovanje, spoštovanje, sprejemanje in strpnost. S 

pravo izbiro učnih oblik in metod dela z učenci, pripomoremo ne le h 

kakovostnemu pouku, temveč predvsem k učinkovitemu pouku 

(Kovač in Strel, 2003). Pri tem pa je pomembna ne le komunikacija 

med učiteljem in učencem, ampak tudi komunikacija med učenci. 

Poučevanje je uspešno le, če pri svojem delu upoštevamo številne 

dejavnike, kot so starost učencev, njihove razvojne sposobnosti in 

značilnosti, dinamika posameznih skupin … Vsemu temu pa je 

potrebno prilagoditi tudi metode dela. Zavedati se moramo, da je 

najučinkovitejši način dela z učenci kombinacija uporabe različnih 

metod, ki nas privedejo do končnega cilja. Pri našem delu smo se 

poslužili metode prikazovanja, kjer smo s pomočjo avdiovizualnih 

sredstev predstavljali pojme, pojave, procese (Plešec Gasparič, 

2019). Učitelj je učence usmerjal, vodil in informiral. To metodo smo 

dopolnjevali še z metodo razgovora (učitelj dopolnjuje informacije, 

krepi pridobljena znanja, tudi sam komentira in dopolnjuje izjave 

učencev), z metodo razprave (do katere smo pršli s pomočjo metode 

razgovora) in nenazadnje z metodo opazovanja, zaznavanja in 

občutenja (metoda namenjena najmlajšim učencem, ki so s 

terenskim delom opazovali in zaznavali naravo in okolico okoli sebe) 

(Resnik Planinc, 2021). Pri delu z učenci smo izhajali iz načrtovanih 

učnih ciljev, ki smo jih s tem načinom dela želeli doseči. Učencem smo 

omogočili skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem 

sooblikovanje programa posamezne dejavnosti; omogočili smo jim 

razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje in osebni 

razvoj; omogočili smo jim razumevanje pomena kakovostnih 

odnosov v skupini vrstnikov za dobro počutje in skupne dosežke(Blaj, 

Chwatal, Čerpnak, Kos Knez, Magolič, Murgelj idr., 2005). 

 

 
Slika 1: Priprava makro projekta 

Vir: Lasten 
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Slika 2: Priprava makro projekta  

Vir: Lasten 

 

Izvedba projekta 

V prvem delu projektne naloge smo najprej nekaj besed namenili 

pogovoru o letnih časih in njihovih značilnostih ter zaznavanju 

sprememb v naravi. Sledil je obisk ornitologa gospoda Bibiča, ki nam 

je življenje ptic približal na zelo prijeten način. Razložil nam je 

osnovne značilnosti ptic, kakšen je njihov pomen v naravnem okolju, 

obenem pa besede dopolnil s slikovnim materialom, kar je našo 

pozornost le še povečalo. Prisluhnili smo tudi oglašanju ptic in 

poskušali ugotoviti, katere ptičje petje nas zbuja v zgodnjih 

spomladanskih in poletnih urah. Pogovor je bil namenjen tudi skrbi 

za ptice pozimi in spomladi. Izvedeli smo veliko zanimivega o 
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postavljanju ptičjih krmilnic in gnezdilnic, o njihovem pomenu in na 

kaj moramo pri postavitvi le-teh paziti. Učenci prvih razredov so v 

razredu prisluhnili še branju ptičjih zgodb in jih nato s svojimi 

likovnimi sposobnostmi »prelili« na list papirja. V nadaljevanju pa 

smo iz tršega papirja izdelali še ptičje krmilnice.  

 

 
Slika 3: Izdelana ptičja krmilnica 

Vir: Lasten 

 

Učenci višjih razredov pa so pod vodstvom učiteljic izdelovali ptičje 

origamije ter hodnik šole zapolnili s plakati, ki so jih izdelali na podlagi 

znanja, ki so ga pridobili na predavanju gospoda Bibiča.  

 

 
Slika 4: Izdelovanje plakatov 

Vir: Lasten 

Po končanem predavanju nam je ornitolog razdelil zloženke 

(zloženko je izdalo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 

Slovenije), na katerih je bil načrt za izdelavo ptičje gnezdilnice. Z 

dogovorom z učiteljico za tehnični pouk, da nam pri pouku narežejo 

ves potreben material za sestavo gnezdilnic, smo se odločili, da jo 

bomo s skupnimi močmi poskušali narediti, še posebno, ker je okoli 

naše šole kar nekaj primernih dreves, na katere bi gnezdilnice lahko 

postavili.  

 

Prvi del izvedbenih aktivnosti 

 

 
Slika 5: Izvedene aktivnosti v prvem delu aktivnosti 

Vir: Lasten 

 

V drugem delu smo pričeli z izdelovanjem ptičje gnezdilnice. 

Natančno smo si prebrali navodila, pogledali načrt, kako mora biti 

gnezdilnica izdelana, kaj moramo pri sestavljanju upoštevati in kaj za 

njeno izdelavo potrebujemo. Pri pouku tehnične vzgoje so nam 

razrezali leseno ploščo na primerno velike stranice, katere smo 
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kasneje s pomočjo vijakov sestavili v celoto. Pri sestavljanju smo 

morali biti izredno natančni in pazljivi, da smo stranice sestavili 

skupaj v pravem vrstnem redu in da so bile dobro pritrjene. Korak za 

korakom smo gnezdilnico sestavili v celoto. Na koncu smo nekatere 

še pobarvali, na druge pa smo pritrdili palico, s pomočjo katere smo 

jih lahko postavili na naša šolska drevesa.  

Slika 6: Načrt ptičje krmilnice 

Vir: DOOPS (2017), Pomagajmo pticam – Gnezdilnice 

 

Pri izdelavi smo našteli vsa orodja, ki smo jih potrebovali, in opozorili 

na varnost pri delu. Učenci so usvojili vse delovne operacije in potek 

izdelave. Izdelovali smo v naslednjem vrstnem redu:  

− priprava prostora in orodja,                          

− priprava posameznih stranic gnezdilnice,  

− natančen ogled načrta, 

− sestavljanje stranic, 

− gnezdilnica je sestavljena, 

− barvanje gnezdilnice, 

− postavitev gnezdilnice na drevo. 

 

 

   
Slika 7: Načrt ptičje krmilnice 

Vir: DOOPS (2017), Pomagajmo pticam – Gnezdilnice 

 

Izdelava krmilnice 

 
Slika 8a: Učenci izdelujejo krmilnico 

Vir: Lasten 
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Slika 8b: Učenci izdelujejo krmilnico 

Vir: Lasten 

 

Tretji del projekta je bil namenjen zaključku in vrednotenju celotnega 

dela. Z učenci smo pripravili razstavo na zgoraj omenjeno temo in jo 

ponosno pokazali vsem učencem in obiskovalcem naše šole. Po 

zaključku projekta so učenci svoje izdelke odnesli domov, medtem ko 

nekatere gnezdilnice še vedno krasijo krošnje šolskih dreves in 

predstavljajo dom našim letečim obiskovalcem. 

 

Zaključen izdelek 

 

 
Slika 9: Zaključeni izdelki 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Projekt smo uspešno izpeljali. Po končanem projektu smo se z učenci 

pogovorili o takšnem načinu dela. Izrazili so svoje mnenje, povedali, 

kaj jim je bilo všeč in kaj bi v prihodnje spremenili. Delo so učenci 

pozitivno sprejeli, saj so bili navdušeni nad novim znanjem, ki so ga 

dobili in ki ga bodo lahko prenesli tudi na svoje bližnje. Izbrane oblike 

in metode dela so bile primerne izbrane in prilagojene posamezni 

starostni skupini učencev. To nam je omogočilo, da so pri izvedbi tako 

organiziranega in izvedenega tedna, sodelovali prav vsi učenci, ki 

preživljajo čas po pouku v podaljšanem bivanju. Stremeli smo k 

doseganju ciljev, ki smo jih postavili pri načrtovanju. Učenci so 

upoštevali navodila, se učili znanje predstaviti drugim: pripovedovati, 

dokazovati, argumentirati, vizualno prikazati; se učili partnerskega 
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učenja, v katerem je učitelj le animator; 

se učili sodelovati pri reševanju skupnih nalog in s tem razvijali svoje 

sposobnosti za delo v skupini (organiziranje dela v skupini, 

integriranje v delo skupine); razvijali ustvarjalnost na kulturnem, 

umetniškem, športnem in drugih področjih; 

utrjevali stara in pridobivajo nova znanja in izkušnje na vseh 

področjih osebnostnega razvoja, še zlasti se učili mnenja usklajevati 

z vrstniki in sprejemati različne vloge v skupini in ob tem spoznavati 

sebe in druge ter se učijo sprejemati in ceniti drugačnost; se soočali 

z rezultati osebnega in skupnega dela in jih v obliki predstavitev in 

razstav prikazali tudi drugim (Blaj, Chwatal, Čerpnak, Kos Knez, 

Magolič, Murgelj idr., 2005). 
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Travnik – spodbudno učno okolje 

za raziskovanje novega 
 

NINA KOTNIK, dipl. vzg. 

nina.kotnik@guest.arnes.si 

 

Povzetek: Igra in raziskovanje sta otrokovi primarni dejavnosti. Otrok 

se ob igri sprosti, doživlja veselje in ugodje, si pridobiva različna 

znanja, spretnosti in veščine, ki jih smelo uporablja v nadaljnjem 

življenju. Predstavila bom, kako smo izvedli nekatere dejavnosti za 

spoznavanje in raziskovanje naravnega okolja – travnik, v oddelku 1. 

starostnega obdobja. 

 

Ključne besede: 1. starostno obdobje, raziskovanje, travnik, igre na 

travniku 

 

Abstract: Play and exploration are children’s primary activities. The 

child relaxes while playing, experiences joy and pleasure, acquires 

various knowledge, skills and abilities, which he boldly uses in later 

life. I will present how we carried out some activities connected with  

learning about  the natural  environment and its exploring – a 

meadow in the 1st age group. 

 

Keywords: 1st age group, meadow,  exploring, games on the 

meadow 
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UVOD 

Učenje o naravi v naravnem okolju je posebno doživetje za vse 

otroke, tudi za najmlajše, otroke v starostnem obdobju 1–2 leti, ki so 

komaj dobro začeli hoditi. Ob premagovanju ovir s prvimi koraki se 

jim odpirajo novi svetovi, nešteto možnosti in priložnosti za iskanje, 

opazovanje, raziskovanje novega. Z raziskovanjem naravnega okolja, 

z raziskovanjem novega, otroci postajajo aktivni soudeleženci v 

vzgojno-izobraževalnem procesu, hkrati pa si pridobijo dragocene 

izkušnje, spretnosti, znanja in vedenja o nečem, kar je zanje še do 

nedavnega predstavljalo nekaj abstraktnega, in jih bodo kasneje 

zagotovo še lahko uporabili. Otroci v oddelku so pokazali veliko 

zanimanje za opazovanje in posledično iskanje žuželk, ki so občasno 

priletele na odprto teraso, kjer smo preživeli veliko časa, hkrati pa so 

pogosto posegali po kartonkah, knjigah o naravi in živalih, slikovnih 

aplikacijah travniških živali, ki sem jim jih ponudila v knjižnem 

kotičku. Ob razmišljanju, kako bi lahko to njihovo radovednost, 

zanimanje, motivacijo, čudenje vsemu, navdušenje in izražanje 

neizmernega veselja ob tem, in v zavedanju pomembne vloge 

odraslega, podkrepila, nadgradila sem otroke odpeljala na travnik, ki 

nam je, kot naravno okolje, najbližje in najdostopnejše, z namenom, 

da otrokom ponudim neposredne izkušnje v naravi in da le to doživijo 

z vsemi čutili, kar je pri otrocih prvega starostnega obdobja 

izjemnega pomena. Otroci so bili ves čas bivanja na travniku v vlogi 

aktivnih raziskovalcev različnih najdenih živali, trav in travniškega 

cvetja, ki so jih dodatno motivirali in v njih zbujali željo po vnovičnem 

obisku travnika. 

 

Otrok in naravoslovje 

Področje narave je v Kurikulu za vrtce opredeljeno kot posebno 

področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za 

dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter 

ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. 

Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi 

ter veselju v raziskovanju in odkrivanju (Kurikulum za vrtce, 2009). 

Katalinič (2010, str. 9) pravi, da lahko naravoslovje opredelimo kot 

raziskovanje živega in neživega sveta v naravi. Poudarja tudi, da glede 

na to, da gre pri zgodnjem naravoslovju, naravoslovju v predšolskem 

obdobju, za otrokova prva doživetja v naravi, da je zelo pomembno, 

kakšni so otrokovi stiki z naravo, ker le-ti  v največji meri pogojujejo 

in  določajo nadaljnji odnos otroka do narave. (Novak idr., 2003, str. 

9) pravi, da naravoslovje temelji na znanstveno potrjenih spoznanj o 

naravi. Meni, da otrok v najzgodnejšem obdobju spoznava svoje 

okolje le s čutili, s tem pa prepoznava okoliške predmete in zaznava 

nekatere pojave. »Pouk naravoslovja pomeni za otroka prvo vodeno 

spoznavanje narave – sveta, ki ga obkroža. Ob tem začne 

sistematično spoznavati in usvajati pojme in razumevati nekatere 

naravne pojave in procese. Seznanja se z nekaterimi naravoslovnimi 

postopki. Nauči se oblikovati stališča, temelječa na kritičnosti in 

objektivnosti, ki sta značilni sestavini znanstvenega raziskovanja« 
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(Novak idr., 2003, str. 10). Pri načrtovanju naravoslovnih dejavnosti 

raziskovanja različnih naravnih okolij v predšolskem obdobju sledimo 

naslednjim ciljem:  

Globalni cilji 

− Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni 

raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih 

razsežnostih, 

− razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do 

žive in nežive narave, 

− spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

Operativni cilj 

− Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo. 

 

Vloga in naloge odraslega pri raziskovanju otrok 

Odrasli ima pomembno vlogo pri vpeljevanju otrok k raziskovanju 

različnih naravnih okolij. Kurikulum za vrtce (1999) pojasnjuje vlogo 

odraslega pri področju narava tako, da vzgojitelji ali pomočniki: 

− omogočijo otroku dovolj priložnosti in časa, da z lastnim 

preskušanjem začuti lastnosti narave z vsemi čutili; 

− nudijo otroku možnosti in spodbude, da sprašuje o tem, kar vidi, 

in se uči iskati odgovor tako, da opazuje, raziskuje, 

eksperimentira, opisuje, razlaga; 

− otrokovo dejavnost opisujejo in jo s tem ozaveščajo; 

− otroku omogočajo, da najprej opazuje po lastnem interesu, nato 

pa ga vodijo  in spodbujajo tako, da ustvarjajo situacije, v katerih 

lahko sam najde in reši problem; 

− spoštujejo otrokov način razmišljanja in metode dela ter ga 

navajajo, da izkušnje opisuje; 

− otroku nudijo pripomočke za samostojno delo; 

− otroku omogočajo, da iz narave prinaša živa bitja in predmete, jih 

opazuje in skrbi zanje ter jih v naravo vrača … 

 

Katalinič (2010, str. 9) poudarja, da je pomembno tudi, kakšen odnos 

do narave imamo sami in kakšno razlago za otroke. Da moramo biti 

pozorni na to, da ne pride do razhajanja med stvarnim (naravnim) in 

otrokovim duhovnim (predstavitvenim) svetom. Novak idr. (v Proje, 

2014, str. 20–21 ) omeni (pravi), da sta nalogi vzgojiteljev pri izvajanju 

naravoslovnih dejavnosti v vrtcu pomoč otrokom pri premostitvi od 

laičnega na razumsko dojemanje sveta, s tem pa olajšanje usvajanja 

znanstvenih spoznanj in vključevanje otrok v naprej organizirano 

raziskovanje, ki mu sledi dopuščanje otrokove osebne kreativnosti, 

pri tem pa ga odrasli usmerja in vzpodbuja h kritičnemu vrednotenju. 

»Pomembna naloga in vloga staršev, vzgojiteljev in učiteljev je, da 

znajo spodbuditi radovednost otrok, ker je to pozitivna lastnost za 

ustvarjalnost oziroma akcijski odnos do okolja, v katerem otrok živi. 

Pomen naravoslovnih vsebin v predšolski vzgoji se mora nadgraditi z 

interakcijskim odnosom med starši in vrtcem, kjer ga vzgojitelj 

nadaljuje in nadgrajuje s spodbujanjem radovednosti do okolja ter 
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mu mogoča ustvarjalne situacije, da postane dejaven soudeleženec 

dogajanja v okolju« (Fošnarič in Katalinič, v Proje, 2014, str. 20). 

  

Prvi koraki do travnika – primer dobre prakse 

Travnik kot naravni ekosistem sem izbrala, ker je dejansko v 

neposredni bližini vrtca in kamor se lahko, brez večjih težav, 

odpravimo kadarkoli. Pred samim prvim sprehodom na travnik, sem 

ob poznavanju razvojnih značilnosti otrok in posebnosti, zmožnosti 

vsakega posameznika, najprej pripravila načrt kako (dejavnosti, 

metode dela) in s kakšnim namenom  (cilji) želim otrokom ponuditi v 

raziskovanje naravno okolje – travnik. Ob snovanju akcijskega načrta 

sem se spraševala, ali je entuziazem otrok dovolj ali želim kaj več. 

Hkrati se mi je porajalo tudi vprašanje, kako bomo prišli do travnika, 

glede na to, da se dva otroka od štirinajstih zgolj plazita, trije pa so 

ne suvereni pri samostojni hoji.  Poleg tega, da sem želela otrokom 

ponuditi pristen stik z naravo, konkretne (neposredne) izkušnje, 

nekaj otipljivega in posebna doživetja, me je zanimalo tudi: 

− Kakšni bodo odzivi otrok? 

− Se bodo počutili varno? 

− Bodo tudi tako navdušeni kot na odprti terasi? 

− Kakšna čustva bodo izražali? 

− Ali bo imel kateri izmed otrok ob stiku s travami, drobnimi živalmi 

stisko, bo koga strah? 

− Kako bom reševala to situacijo in kako bo to vplivalo na ostale 

otroke? 

− Kakšne bodo medsebojne interakcije? 

− Jih bo treba samo voditi, spodbujati ali se bodo samostojno 

podali v raziskovanje? 

− Kakšna bo koncentracija pri igri? 

− Kako dolgo bodo vztrajali? 

 

Sodelovanje s starši 

Z namero po raziskovanju travnika sem predhodno seznanila tudi 

starše otrok, ki so bili nad planom izvedbe navdušeni. Starši so 

prisluhnili ideji in povabilu, da nam pomagajo v tem segmentu, da 

otroke oblečejo v čim preprostejša oblačila, v katerih se bodo otroci 

počutili sproščeno in udobno, da jih ne bodo ovirala pri gibanju in 

raziskovanju. Pomagali so nam pri prinašanju slikovnih aplikacij, ki 

smo jih obesili po stenah v igralnici in so bile vedno na dosegu 

otrokovih oči, da so jih lahko ogledovali, prepoznavali živali na  

fotografijah, se čustveno odzivali na videno ali pa so si jih ogledovali 

pri mizah. 
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Slika 1: Ogledovanje slikovnih aplikacij 

Vir: Lasten 

 

Raziskovanje travnika – primer dobre prakse 

Začetno dilemo, kako bomo sploh prišli do bližnjega travnika, smo 

reševali tako, da smo na sprehod povabili najstarejše otroke, ki so z 

veseljem popeljali najmlajše ali pa so nam pomagali dijaki/ študentje, 

ki so ravno v tem času v naši enoti opravljali obvezno prakso. Namen 

našega prvega obiska travnika je bila prosta igra in raziskovanje 

terena. Hkrati sem dobila ob tem možnost, da pridobim odgovore na 

vprašanja, ki so se mi porajala pri začetnem načrtovanju aktivnosti. 

Pri vsakem naslednjem obisku smo na travnik odnesli različne 

pripomočke, igralna sredstva, ki so otroke dodatno motivirali za igro 

in pridobivanje novih izkušenj, spretnosti, znanj. 

 

Nekatere dejavnosti na prostem 

 Iskanje in opazovanje drobnih živali – Kdo sem? 

Slikovne aplikacije travniških živali smo odnesli s seboj na travnik. Le 

te so otroke dodatno motivirale, da so na površini travnika in rastlin 

iskali in prepoznavali žival videne na fotografijah, jih opazovali v 

neposredni bližini, primerjali med videnim na fotografiji in v živo, jih 

tipali, skupaj smo jih poimenovali, preštevali nožice, poimenovali 

značilnosti (npr. pikapolonica in črne pike). Otroci so imeli možnost 

opazovati živali tudi preko »opazovalnih lončkov« in lup, kar je 

nekatere prestrašilo, večini pa je bilo všeč. 

 Doživljanje travnika preko vseh čutil 

Otroci so imeli ves čas bivanja na travniku priložnost, da so opazovali, 

tipali različne trave, zemljo, krtine, travniške cvetlice, drobne živali, 

jih poduhali in prisluhnili zvokom iz narave. Vsaka novost jih je 

dodatno motivirala k vnovičnemu raziskovanju. Pogosto nam je 

travnik služil kot čutna pot, po kateri so se otroci na lastno pobudo 

sprehajali bosi in ob tem neizmerno uživali. Sami so opazili, kje nekaj 

»pika« (»strnišče« travnika, suha trava, kamenčki idr.), kje pa je 

prijetno in mehko (zemlja, krtine, gosto posejane zaplate trave idr.) 

in se na to opozarjali sami. 

 Kdo živi v tej luknjici? 

Po rednih dnevnih obiskih travnika so otroci postali še dovzetnejši za 

opazovanje travniškega dna. Starejši so kmalu našli luknje v zemlji. 

Zanimalo jih je, kdo neki živi v teh luknjah. Na pobudi odraslega so v 

najdene luknje povrtali s travnatimi stebli ali drevesnimi vejicami, ki 
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so jih našli v bližini in opazovali, kdo se bo prikazal. V večini primerov 

so bili to murni, mravlje in različni hrošči.   

 

                  
Slika 2: Dejavnost – Kdo živi v tej luknjici in tipanje trav                      

Vir: Lasten 

 

 Raziskovalna igra na travniku z igralnimi sredstvi (pripomočki) 

Otroci so vsakodnevno, z vrtnim orodjem za najmlajše, kopali, iskali 

deževnike, hrošče, mravlje, jim delali domove, grabili krtine, 

namišljeno listje, z zemljo (blatom) pekli »potičke«, jih okraševali s 

cvetjem, travo, uživali pri igri in packanjem z vodo in blatom, se 

preskušali pri vožnji samokolnice polne zemlje, se igrali z avtomobili, 

tovornjaki prekucniki idr.   

 

 

 

 

 
Slika 3: Igra na travniku 

Vir: Lasten 

 

Poleg zgoraj naštetih dejavnosti smo se na travniku naučili tudi novih 

pesmic, izštevank, deklamacij in izvajali različne gibalne in rajalne 

igre, ki so jih otroci že poznali. Pogosto sem otrokom na travniku 

prebirala krajše zgodbice, občasno pa smo izvedli sprostitvene 

minutke ob spremljavi instrumentalne glasbe. Ob tem sem izkoristila 

tudi priložnosti za opazovanje in spoznavanje neba, vremena in 

vremenskih pojavov, opazovanje in raziskovanje bližnjega sadnega 

drevja, goveda na paši. Izvajanje nekaterih načrtovanih dejavnosti 

smo prenesli v notranje prostore predvsem v dneh, ki so nam zaradi 

neugodnih vremenskih razmer onemogočale sproščeno bivanje na 

prostem. Te dejavnosti so bile npr.:  

− likovna ustvarjanja (slikanje s prstnimi barvami, debelimi čopiči), 

− vsakodnevno prepevanje-utrjevanje znanih pesmic, bibarij, 

− poslušanje pesmic preko zgoščenk, 

− poslušanje kratkih instrumentalnih insertov/gibalno vživljanje v 

vlogo določene živali, 

− izdelava preprostih prstnih lutk in animacija z izdelanimi lutkami, 
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− animacija z mehkimi igračami – travniške živali in lutkami (čebela, 

kobilica, pikapolonica), 

− prelistavanje slikanic, kartonk na temo travnik in poslušanje 

otrokom primernih  

− vsebin, 

− ponazarjanje gibanja živali z lastnim telesom. 

 

Namesto zaključka 

Že sama sprememba okolja je bila dovolj dobra motivacija, da so bili 

otroci pri raziskovanju spontani, neobremenjeni, samostojni, 

sproščeni, niso potrebovali veliko dodatnih spodbud. Po 

vsakodnevnem mesečnem obiskovanju travnika ugotavljam, da so 

otroci pridobili veliko novega, nove izkušnje, izzive, možnosti in 

priložnosti za opazovanje, raziskovanje, vonjanje, tipanje, tudi 

okušanje. Ugotavljam, da so bile začetne dileme, ki so se mi porajale 

ob samem snovanju dejavnosti brez pomena, saj so me otroci 

presenetili v tem segmentu, da je večina ob raziskovanju travnika 

neizmerno uživala, začetni strah, predvsem zaradi prostora, je bil za 

krajši čas prisoten zgolj pri najmlajših posameznikih, ki pa so se hitro 

privadili in sproščeno nadaljevali z aktivnostmi. Travnik, kot 

motivacija je pripomogel tudi k temu, da se je koncentracija za delo 

podaljšala, glede na to, da je sicer le-ta kratkotrajna. Otroci so se za 

dalj časa zaigrali na travniku, iskali izzive, možnosti za igro, rokovali s 

sredstvi za igro, se učili odgovornega postopanja v naravnem okolju 

(v smislu, da živali ne poškodujejo, so nežni ipd.). Pri posameznikih 

sem opazila povečano mero vztrajnosti in nenehnega samostojnega  

iskanja lastnih rešitev nastalih izzivov bodisi gibalnih bodisi v 

povezavi z raziskovanjem. Otroci so bili ves čas v medsebojni 

interakciji. Starejši posamezniki so v svojo igro vabili mlajše, jim 

pomagali pri iskanju zadanega, jim nudili drobne živali v opazovanje, 

jih usmerjali, opominjali na odnos do. Tisti, ki so bili govorno 

spretnejši, so poimenovali videno, tipano, svoja doživljanja. Ves čas 

našega spoznavanja naravnega okolja, smo imeli podporo s strani 

staršev. Starši so več prostega časa kakovostno preživeli s svojimi 

otroki na prostem – na travniku. O svojih doživetjih na »domačih« 

pohodih na travnik so redno poročali o izkušnjah in odzivih otrok (kaj 

se je dogajalo). Starši so dali pobudo, da zaključek vrtčevskega leta 

obeležimo na bližnjem travniku ob spremljavi različnih gibalnih 

nalog, kar smo realizirali. Z načrtovanjem in izvajanjem dejavnosti za 

raziskovanje različnih naravnih okolij bom nadaljevala v prihodnjih 

letih. In še misel, ki me bo vodila pri načrtovanju naravoslovnih 

dejavnosti: »Da bi ustvaril družbo, ki resnično ljubi in spoštuje 

naravni svet, moramo njenim državljanom ponuditi doživetja v 

naravi, ki ti spremenijo svet.« (Joseph B. Cornell) 
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Slikanje z inteligentnim 

materialom                       
 

SONJA KRALJ, dipl. vzg. 

sonja.kralj@vrtec-sentjernej.si 

 

Povzetek: Inspiracijo za izvedbo dejavnosti smo črpali po članku iz 

leta 2005, predstavljenem na Konferenci o otroški umetnosti na 

Roehampton University v Londonu, z naslovom Conkers, twigs and 

feelings (Kostanji, vejice in čustva), avtoric Pat Brunton, Linde 

Tornton in Eloise Robinson. V članku je poleg teoretične osnove 

opisan in predstavljen potek dela z otroki, ki so slikali z inteligentnim 

materialom. Ob foto dokumentaciji slik bomo z zapisi predstavili tudi 

vse, kar so otroci pripovedovali skozi proces slikanja. Razstava 

otroških slik je bila primer dobre prakse in širjenje ideje med ostale 

zaposlene strokovne delavce vrtca. 

 

Ključne besede: inteligentni material, likovne prvine, zapis ob 

nastajanju slike, fotodokumentacija, razstava 

 

Abstract: Inspiration to carry out activities is inspired by an article, 

entitled Conkers, twigs, and feelings, which was written by Pat 

Brunton, Linda Tornton and Eloise Robinson in 2005. It was 

presented at the Conference on Children's Art at Roehampton 

University in London. In addition to the theoretical basis, the article 

describes and presents the course of work with children who painted 

with smart material. Along with the photo documentation of the 

paintings, we also present everything the children told us through 

the process of painting. The exhibition of children's paintings was an 

example of good practice and it helped spread the idea among other 

employees in the nursery school. 

 

Keywords: intelligent material, art elements, records during 

creating a painting, photo documentation, exhibition. 



111 
 

UVOD 

Želja vpeljati inteligentni material v vrtec izhaja predvsem iz ideje, da 

otroke z njim spodbudimo k likovnemu izražanju okolice in sveta, ki 

jih obdaja. Hkrati inteligentni material omogoča nov način in pristop 

otrokovega izražanja. S tem načinom ne želimo zavračati ustaljenega 

načina likovnega izražanja, slikanja, risanja, kiparjenja ipd., temveč 

poiskati izrazne možnosti v iskanju novih, drugačnih, 

nekonvencionalnih ali v praksi ne vpeljanih izpovednih načinov v 

zgodnjem obdobju predšolske vzgoje. Znanje o inteligentnem 

materialu, njegovi uporabi in izbiri, želimo prenesti na strokovne 

sodelavce vrtce. Pri slikanju oziroma izražanju z inteligentnim 

materialom otroci lepila ne uporabljajo. Inteligentni material 

otrokom omogoča, da lahko misli in čustva izrazijo z že naslikanimi 

ploskvami, ki jih polagajo na podlago. Likovne prvine so že realizirane 

v materialu. Slika je enkratna, neponovljiva, kreativna in če jo želimo 

ohraniti, jo lahko le s pomočjo fotografije.  

 

Likovno izražanje 

Za likovno izražanje so potrebni čuti. Ti sodelujejo pri likovnem 

oblikovanju končnega produkta. Področja likovnega izražanja so 

določena in pogojena z obsegom vseh čutov in z njihovimi 

možnostmi. Otrok se pri likovnem izražanju giblje po omejenem 

prostoru in uporablja poleg čustev tudi svoje lastne izkušnje (Vrlič, 

2001). Pri likovnem izražanju emocionalni pristop vedno bolj 

izpodriva racionalno obravnavo motiva (Duh, Vrlič, 2003). Devjak 

meni, da je pomembno predvsem to, da imajo otroci občutek 

varnosti in oporo, ko na ogled izpostavijo svoje ideje. Vzgojitelj to 

doseže tako, da si za vsakega otroka vzame čas, ga posluša in mu 

prisluhne. Otrokovo idejo naj vzgojitelj jemlje resno in zaupa 

njegovim odločitvam (Devjak, 2009). 

»Če se pokaže potreba, vzgojitelj otrokom nudi dodatna izhodišča in 

jim zagotavlja snov za razmišljanje, skupaj z njimi analizira zamisli in 

jim pomaga pri načrtovanju izvedbe.« (Rabitti 1994, str. 55). 

Otrok se likovno izraža narativno, abstraktno ali s prepletom obojega. 

Poseganje v otrokove ideje predstavlja pri ustvarjalnem delu ključno 

in nadvse občutljivo pedagoško ravnanje. Ločiti je potrebno med 

posegi, ki otroku pomagajo pri premagovanju ovir, ki nastanejo kot 

posledica poznavanja izkušenj poznavanja materialov, tehnik ipd. in 

med posegi, ki segajo v otrokovo domišljijo. »Z vsakim 

nepremišljenim odzivom na otrokovo ustvarjalno idejo, ki mu jo 

zatremo, vcepimo otroku v zavest seme prepovedanega, 

neprimernega na področju ustvarjalnega razmišljanja, ki sčasoma 

vodi v dolgočasje stereotipnega, konformnega razmišljanja 

odraslih.« (Vrlič, 2001, str. 45). 

 

Inteligentni material in področje umetnosti 

Inteligentni material ima dvojno vlogo, je izrazno sredstvo in 

motivacija hkrati. Zanj je značilno, da je nestrukturiran. Izbiramo ga 

glede na likovne prvine – barva, črta, točka, ploskev, svetlo-temno, 

prostor in oblika. S pomočjo inteligentnega materiala otroku 
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omogočimo, da razvija svoje misli ter se lažje izraža. Kot inteligentni 

material lahko uporabimo naravne materiale: vejice, storže, 

kostanje, kamenčke, liste ali pa reciklirane materiale: zamaške, 

trakove, barvne papirčke različnih oblik ter velikosti itn. Otroku mora 

biti omogočeno samostojno iskanje, raziskovanje, iskanje odgovorov 

na različna organizacijska in izvedbena vprašanja. Odrasli otroka med 

delom opazuje, otrokovih del pa ne ocenjuje, ne graja in jim ne 

narekuje, kako risati razne oblike in motive, saj se zaveda, da je 

otroku proces nastajanja dela pomembnejši od rezultata (povz. po 

Kurikulumu, 1999). 

 

Namen in cilji dejavnosti slikanja z inteligentnim materialom 

Eno izmed bistev našega dela na področju likovnega izražanja s 

pomočjo inteligentnega materiala v predšolskem obdobju je 

vpeljevanje le-tega in izražanje z njim, ki pa je povezan z otrokovim 

interesom. Menimo, da z vpeljevanjem inteligentnega materiala v 

vrtce lahko pripomoremo k uresničevanju ciljev, vrednotenju del, 

razvijanju zanimanja, spodbujanju, opazovanju in gojenju 

pozitivnega odnosa do umetniških stvaritev. Pri slikanju z 

inteligentnim materialom gre za enkratno, neponovljivo sliko in če jo 

želimo ohraniti, jo lahko le s pomočjo fotografije. Slikanje z 

inteligentnim materialom smo želeli prenesti tudi v ostale skupine v 

vrtcu in spodbuditi strokovne sodelavce k poseganju po 

inteligentnem materialu. Kot primer dobre prakse smo slikanje 

predstavili z razstavo nastalih slik. 

Izvedba slikanja z inteligentnim materialom 

Izbrali smo različen material. Osnova za izbiro je temeljila na 

likovnem mišljenju, povod  za slikanje pa so bile likovne prvine. Bili 

smo pozorni na točko, obliko, linijo, ploskev, barvo in prostor. Pazili 

smo tudi na to, da inteligentni material ni strukturiran. Ker pri 

slikanju z inteligentnim materialom ne uporabljamo lepila, imajo 

otroci možnost sliko dopolniti, spremeniti, preurediti ali naslikati 

povsem na novo. Otrokom smo ponudili inteligentni material in bel 

list papirja dimenzije A3-formata. Ob tem smo jim rekli: »Sedaj bomo 

pa slikali.« Po določenem času smo jim brez navodil in dodatnih 

besed ponudili še tri različne materiale glede na likovne prvine. 

Nastale slike bomo predstavili s pomočjo fotodokumentacije in 

zapisov, ki so nastali ob slikanju. 

 

 
Slika 1: Fotografija otroka; začetek slikanja 

Vir: Lasten 
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Deklica je izbrala rdečo volno in jo razporedila po formatu tako, da je 

ustvarila veliko ploskev. Nato je pričela polagati brinove jagode – 

točke, v ploskev, omejeno z rdečo volno, da je ustvarila novo ploskev 

iz točk.  

 

 
Slika 2: Fotografija otroka; nadaljevanje slikanja 

Vir: Lasten 

 

Ploskev, ki jo je naslikala, je nato zapolnila s točkami, ki so barvne 

kosmatene kroglice. Rekla je: »Veter je prišel, pa temno je, pa noč 

je in prišla je luna.« 

 

 
Slika 3: Fotografija otroka; nadaljevanje slikanja, dodajanje inteligentnega 

materiala 

Vir: Lasten 

 

Dodali smo načrtovan dodatni inteligentni material za spodbuditev 

motivacije. Nato je deklica vzela ploskve, različne barvne papirje, in 

jih razporedila okoli lune. Na zgornji levi rob je postavila rumeno 

ploskev papirja in nanj položila rumene kosmatene kroglice. Rekla je: 

»Luna bo sedaj zasijala. Okrog lune so planeti, pa sonce je.« 

 

 
Slika 4: Fotografija otroka; končna slika. 

Vir: Lasten 
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Postavila je še več barvnih ploskev papirja različnih barv. Na vsakega 

je postavila tudi kosmatene kroglice. »Zraven lune je Zemlja in je 

pisana, ker so na njej gore pa gozdovi, pa morje in mi, otroci. Zraven 

je še Mars. To vse okrog pa je celo vesolje.« Deklica je v procesu 

slikanja razmišljala kreativno in sliko povezala s svojim vedenjem o 

planetih in vesolju. Navdušila nas je njena inovativnost, saj je 

premišljeno izbirala barvne kosmatene točke in z njimi ponazorila 

barve planetov. Tako je Mars postal moder, Sonce rumeno, Zemlja 

pa pisana, kar je deklica tudi povedala, čemu je tako. Skozi slikanje je 

kreativno razmišljala, kako predstaviti sonce in planete. Od 

ponujenega inteligentnega materiala je deklica izbrala tanko rdečo 

volno, suhe brinove jagode, barvne kosmatene kroglice in barvne 

ploskve papirja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavitev procesa slik z zapisi otrokovega doživetja 

 

 
Slika 5: Proces nastajanja slike otroka 

Vir: Lasten 

 

»Moja družina je blizu vrtca doma. To sta ati in mami. Tukaj sva pa z 

Rokom igrače razmetala in sta se mami in ati skrila. Za našo hišo raste 

trava, pa je zelo visoka. Ati jo je pokosil, pa je posvetil sonček. Preden 

je ati pokosil, sva midva pospravila igrače, pa se ati in mami spet 

vidita.« 
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Slika 6: Proces nastajanja slike otroka 

Vir: Lasten 

 

»To so kače, ki so zunaj. Niso skrite. Bom naredil ogenj in bom 

zakuril, da bodo kače zbežale.« 

 

 
Slika 7: Proces nastajanja slike otroka 

Vir: Lasten 

»Zrasla bo smrekica. Ta smrekica raste zraven ene hiše. Prišla je 

pomlad in je smreka postala zelena. Streha je rdeče barve. Ima okna 

in vrata. Na vratih je kljuka za odpret.« 

 

Analiza 

Otroci so bili v procesu nastajanje slike inovativni. Izhajali so iz svojih 

zanimanj, interesov, doživljanj, izkušenj, domišljije. Likovno so izrazili 

vse, kar so v tistem trenutku občutili. Nastale otroške slike niso plod 

zavestne odločitve in vizualne predstave, ampak so nastale kot odraz 

otroškega razmišljanja in zaznavanja. Podobnost najdem pri Iviču, ki 

v svojem delu navaja, da je v predšolskem obdobju v ospredju učenje 

s poskusi (Ivič, 2002). Na ogled smo postavili proces slikanja 

enaindvajsetih otrok. Razstavo smo postavili z namenom, da si jo 

ogledajo strokovni sodelavci in ob tem morda začutijo navdušenje 

nad slikanjem z inteligentnim materialom. Želeli smo, da navdušenje 

preraste v dejanje, in sicer tako, da vzgojiteljice v svoje strokovno 

delo z otroki po skupinah vključijo slikanje z inteligentnim 

materialom. 

 

Razstava nastalih slik – širjenje dobre prakse 

Razstavo so si ogledali zaposleni vrtca, starši otrok naše skupine ter 

tudi mimoidoči starši. S tem smo želeli širiti primer dobre prakse med 

strokovne sodelavce vrtca. Razstava je padla na plodna tla, saj je 

požela navdušenje. Nekatere strokovne sodelavce je pritegnila in 

povprašali so nas o samem procesu in slikanju z inteligentnim 
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materialom. Pripravili smo kratek program, kjer smo jim predstavili 

pomen slikanja z inteligentnim materialom, kako spremljati otroka in 

na kaj morajo biti pozorni pri sami izbiri materiala. Opozorili smo jih, 

naj bo material nestrukturiran, varen in primeren. Poudarili smo, da 

je pomembno spremljati otroka med slikanjem s fotodokumentacijo 

in tudi z zapisi vsega, kar otrok pove, medtem ko slika. Ker med 

slikanjem otrok lahko material dodaja in odvzema, je še toliko bolj 

pomemben celoten proces slikanja kot le sama končna slika.  

 

Primeri dobre prakse otrok iz različnih skupin vrtca Čebelica 

Šentjernej 

 

 
Slika 8: Proces nastajanja slike otroka 

Vir: Lasten 

 »To je tak pujsek. Gor ma glavo. Je mavrični pujs. Ime mu je 

mavrični pujs. Zato je še bolj mavričen. On vse pisano poje, da je 

mavričen. In to ma tak trebušček.« 

 

 
Slika 9: Proces nastajanja slike otroka 

Vir: Lasten 

  

»Hišo sem naredil. Spodaj je pa travnik.« 
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Slika 10: Proces nastajanja slike otroka 

Vir: Lasten 

 

»Sovica je to. Pa ima košaro, pa je šla nabirat rožice. In je sovica pol 

naredila si šopke.«  

 

 
Slika 11: Proces nastajanja slike otroka 

Vir: Lasten 

»Hiša je. To je pa veliko hiš skupaj. Pa je pregrada vmes in vsaka ima 

svojo streho.« 

 

 
Slika 12: Proces nastajanja slike otroka 

Vir: Lasten 

»Ogenj. Kres smo zakurili.« 

 

ZAKLJUČEK 

S slikami so otroci pokazali svojo sposobnost opazovanja in 

beleženja, predvsem pa čutenja, ki ga otrok hrani v sebi. Hkrati so si 

otroci s slikanjem razvijali čut za estetiko, kompozicijo in orientacijo. 

Slike otrok kažejo na to, da »njihov svet« doživljajo in občutijo. 

Izražali so vse, kar vedo, vidijo, doživljajo, jih zanima, občudujejo, 

torej izražajo vse, kar v tistem trenutku, ko slikajo, so.  Opazovali in 

beležili smo otrokovo slikanje, izražanje vsega, kar vedo, vidijo, 

doživljajo, jih zanima, občudujejo. Ugotovili smo, da so otroci v 

zgodnjem obdobju otroštva zmožni svojo domišljijo in dojemanje 

sveta izraziti preko materiala. Za to niso potrebovali dodatne 

spodbude ali nagovora, dovolj jim je bil skrbno izbran in ponujen 
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material. Razstava slik je pozitivno vplivala na ostale strokovne 

sodelavce, saj je kar osem strokovnih sodelavcev vključilo slikanje z 

inteligentnim materialom v svoje strokovno delo. Odprti so bili za 

razpravo in z veseljem so sprejemali informacije o samem materialu 

in na kakšen način vzpostaviti vez z njim in z otroki. 
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Pravljica Muca copatarica kot 

temeljni element 

medpodročnega povezovanja v 

skupini 2–3 leta starih otrok 
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Povzetek: Skoraj ni dejavnosti v vrtcu, ki ne bi povezovala dveh ali 

celo več področij kurikula. Če se nekoliko poglobimo v načrtovane 

dejavnosti, lahko takoj najdemo smiselne povezave med dvema ali 

več področji. Za glavni element mesečnega sklopa sem izbrala 

priljubljeno pravljico Muca copatarica, pisateljice Ele Peroci, sam 

poudarek sklopa pa je bil na prepletanju jezika z ostalimi področji 

kurikula. V teoretičnem delu članka sem na kratko opisala pravljico 

Muca copatarica, pomen pravljic za otroka ter splošne značilnosti 

otrok med drugim in tretjim letom, pri katerih sem izvajala 

dejavnosti. V empiričnem delu so predstavljene dejavnosti, ki smo jih 

izvajali na to temo, ter zastavljeni cilji zajetih področij.  

 

Ključne besede: pravljica, Muca copatarica, vrtec, medpodročno 

povezovanje 

 

Abstract: Almost all activities in kindergarten combine two or even 

more areas of the curriculum. If we look closely at the planned 

activities, we can immediately find meaningful connections between 

two or more areas. The main element of the monthly set is a popular 

fairy tale Slipper Keeper Kitty, by Ela Peroci. The emphasis of the set 

is on the language activities in combination with other areas of the 

curriculum. The theoretical part of the article briefly describes the 

fairy tale Slipper Keeper Kitty, the meaning of fairy tales for a child 

and the general characteristics of children between the ages of two 

and three, which participated in the activities. The empirical part 

presents the activities we carried out on this topic and sets the goals 

of the curriculum areas. 

 

Keywords: fairy tale, Slipper Keeper Kitty, kindergarten, 

interdisciplinary connection 
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UVOD 

Pripovedovanje in poslušanje pravljic je za otroka pomembna 

spodbuda, saj so le-te zelo pomembne za otrokov razvoj. Otroku 

pomagajo, da lažje izraža čustva in ponuja veliko možnosti 

ustvarjanja na vseh področjih, hkrati pa skozi pravljični svet 

spodbujajo k samostojnosti, skrbi zase in za druge. Pozitiven vpliv 

imajo tudi na sam odnos med njim in starši, saj branje staršev 

otrokom spleta še tesnejše vezi. Na samo dojemanje vsebine pravljic 

vpliva tudi razvojna stopnja otroka, zato moramo pravljice izbirati 

premišljeno, si zastaviti morebitne cilje, ki jih želimo z njimi doseči. V 

vrtcu so tako odlično sredstvo za doseganje ciljev s področja jezika, 

gibanja, umetnosti, družbe, narave in matematike.  

 

Značilnosti otrok med drugim in tretjim letom 

Za otroka e v tem obdobju značilno, da se ves čas giblje. Radovednost 

ga žene v vedno nove preizkušnje, vse ga zanima. Pokaže interes po 

samostojnosti (oblačenje, hranjenje), uživa v domišljijski oz. simbolni 

igri. (Squibb in Deitz, 2013, str. 86) navajata ključne sposobnosti 

otroka v tem obdobju:  

− naliva vodo iz vrča, 

− zapne velike gumbe, zadrge ter druga zapirala na oblačilih, 

− razume svoje mišljenje, v manjši meri pa misli in občutke drugih, 

− nagnjen je k nenadnim spremembam razpoloženja, 

− zanima se za vrstnike in se z njimi igra ob pomoči odraslih, 

− spoznava posledice svojega prijemanja, trganja, porivanja ter 

metanja, 

− razume zahteve odraslih ter se nanje odziva, 

− poimenuje večino znanih stvari, 

− primerja ter razvršča po obliki in barvi, 

− uporablja od 300 do 1000 besed, vendar čustev še ne zna izraziti 

z besedami, 

− ima majhno sposobnost za koordinacijo gibov, zato tekočino 

poliva ter napačno odlaga predmete, 

− poganja kolo ali tricikel. 

 

Pri načrtovanju prostora in igre za otroke v starosti dveh do treh let 

je potrebno upoštevati, da so ti že zelo podobni otrokom drugega 

starostnega obdobja. Igrajo se s tistim, kar jih trenutno zanima. V 

dejavnosti se najraje vključujejo po lastni izbiri (Squibb in Deitz, 2013, 

str. 86). 

 

Pravljica kot razvojna spodbuda 

Pravljica je lahko odlična spodbuda otrokovega razvoja. Zalokar 

Divjak (2002, str. 51–52) navaja, da je »otrokov svet pravljičen: 

ljubkuje igrače, se z njimi pogovarja, veseli, se jim potoži, jim zaupa 

in tako doživlja tudi okolje, v katerem živi. Zanj je vse resnično – 

kamen lahko govori, se giblje, vse se lahko spremeni – drevesa se 

lahko spremenijo v ljudi in duhove, lep predmet, ki mu je všeč, 

ljubkuje, natepe vrata, če je po naključju butnil vanje. Pravljica ga 
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tako prepriča, ker je v skladu z otrokovim razmišljanjem in 

podoživljanjem sveta. Z njo se lahko otrok potolaži, če mu je hudo, se 

poigrava kot v pristni igri. V njej resnično živi.« Pravljice povezujejo 

vse vidike otrokove osebnosti, pravljica je pravzaprav ena redkih 

zvrsti, ki nagovarja otrokovo osebnost v celoti:  

− spodbuja njegovo domišljijo, 

− neguje otrokovo potrebo po domišljijskem svetu, 

− razvija njegov intelekt, 

− pokaže rešitev problema, ki ga vznemirja, 

− priznava mu njegove težave, 

− so zdravilne za plašne, zapostavljene ali fizično šibkejše otroke, 

− spoznava tudi konkretne življenjske razmere ljudi pojasnjuje mu 

njegove občutke, 

− je v skladu z njegovimi strahovi in željami« (Zalokar Divjak, 2002, 

str. 93−95). 

 

V okviru pravljice lahko otroci doživijo široko paleto čustev – od 

strahu in žalosti do olajšanja in navdušenja – ob zavedanju, da se 

pravljica običajno konča »srečno do konca svojih dni« za junake in 

junakinje. Brez pravljic otrokom manjka veliko pomembnih veščin, ki 

bi jim kasneje pomagale tudi pri branju in pisanju. Ne pozabimo na 

citat, ki ga pogosto pripisujejo Albertu Einsteinu: »Če želite, da so vaši 

otroci inteligentni, jim berite pravljice. Če želite, da so bolj 

inteligentni, jim berite več pravljic« (Heapy, b. l.).  

Narat (2017, str. 40) v svojem delu navaja o pomembnosti, da 

otrokom pripovedujemo pravljice in jih ne beremo. Otrok se bo 

veliko bolj vživel v slikanico in doživel vsako dogajanje v njej. S tem si 

otrok krepi besedni zaklad, domišljijo in pridobi tudi malo že o 

orientaciji v knjigi, da bo vedel, katera smer branja oziroma obračanja 

lista je na vrsti. Če otrok pri tem sodeluje, ima še veliko več motivacije 

in želje po branju in pripovedovanju pravljice. V predšolskem 

obdobju, ko otroci še ne znajo sami brati knjig, je pomembno, da 

otroku približamo knjigo na zabaven način, da mu bo to ostalo tudi 

potem, ko bo že bral sam.  

 

O pravljici Muca copatarica 

Le kdo ne pozna pravljice o beli muci, ki vzame copate, če jih ne 

pospravimo? Če nekoliko pobrskamo po spletu, lahko najdemo veliko 

opisov pravljice: »Muca copatarica je najbolj znana in priljubljena 

med pravljicami, ki jih je napisala Ela Peroci in ki je z 

ilustracijami Ančke Gošnik Godec prvič izšla leta 1957. Doma in na 

tujem je bila večkrat tudi uprizorjena kot lutkovna igrica. Tako kot 

druge njene pravljice tudi ta pripoveduje o vsakdanjih stvareh, ki 

gredo rade neopazno mimo nas, pisateljica pa jih z močjo besede 

osvetli in pokaže, da so pomembne v otrokovem doživljanju sveta.« 

Spada med klasične slikanice. »Gre za sodelovanje« znanega 

knjižnega ustvarjalca in ilustratorja (Marjanovič Umek, 2001, str. 

100). 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pravljica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ela_Peroci
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ančka_Gošnik_Godec
https://sl.wikipedia.org/wiki/1957
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lutkovna_igra&action=edit&redlink=1
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Povezovanje področij v Kurikulu 

Pri načrtovanju in organiziranju dejavnosti, in s tem izkušenj za 

otroke, moramo upoštevati dejstvo, da doživlja otrok svet celostno. 

To za vzgojitelja vsekakor ni lahko delo, saj mora poznati specifičnosti 

posameznih področij, ki se v neki celostni situaciji med seboj 

prepletajo. Ob vsem tem mora paziti, da ne pride do kakšnega 

umetnega povezovanja področij. Zato je pomembno, da so povezave 

smiselne. Pri načrtovanju povezav pa ne smemo pozabiti na otrokov 

interes. Povezave so lahko za vzgojitelja še kako smiselne, strokovne 

in zanimive, vendar ni pravega pomena, če otroka te ne potegnejo 

(Hodnik Čadež, 2004, str. 5). V Kurikulu za vrtce (2004, str. 14) je za 

lažje razumevanje medpodročnih povezav opredeljeno načelo 

horizontalne povezanosti, ki pravi, da je: 

− povezovanje dejavnosti različnih področij dejavnosti v vrtcu in pri 

tem različnih vidikov otrokovega razvoja in učenja, saj je za 

predšolskega otroka posebej značilno, da so soodvisni in med 

seboj povezani tudi vidiki njegovega razvoja,  

− izbor tistih vsebin ter metod in načinov dela s predšolskimi otroki, 

ki upoštevajo specifičnosti predšolskega otroka in zato v največji 

meri omogočajo povezavo različnih področij dejavnosti v vrtcu.  

 

Pri načrtovanju dejavnosti je potrebno upoštevati tudi načelo 

razvojno-procesnega pristopa, in sicer je v predšolski dobi v ospredju 

sam proces učenja, katerega cilj niso pravilni in nepravilni odgovori, 

temveč spodbujanje otrokovih lastnih (simbolnih, fantazijskih in 

domišljijskih) strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja itn., ki so 

zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju  (Kurikulum za vrtce, 

2004, str. 16 ). Ne smemo pozabiti na načelo aktivnega učenja in 

zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja, ki 

daje poudarek na  stalno skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in 

za učenje spodbudnega okolja.  Tak način učenja omogoča izhajanje 

tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja, 

kakor tudi iz otrokovih samoiniciativnih pobud, hkrati pa spodbuja 

rabo jezika v različnih funkcijah (Kurikulum za vrtce, 2004, str. 16–

17).  

  

Jezik v povezavi z ostalimi področji kurikula 

Jezik je v Kurikulu eno izmed šestih vsebinskih področij dejavnosti za 

načrtovanje le-teh. Ker je izvedljiv le kot celota, se tudi področje 

jezika prepleta z drugimi področji:  

− z gibanjem, 

− družbo, 

− umetnostjo, 

− z naravo, 

− matematiko. 

Jezikovne dejavnosti so tako povezane z vsemi jezikovnimi 

ravninami: s fonološko, morfološko, skladenjsko-pomensko (in 

pragmatično), razvoj jezika pa je naravno vpleten v vsa področja 

dejavnosti. Zlasti od tretjega leta starosti dalje je pomemben tudi 

razvoj predpisalnih in predbralnih sposobnosti. Otroci se učijo jezika 
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ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanja literarnih 

besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, 

opisovanjem, ob rabi jezika v domišljijskih igrah, dramatizacijah, 

izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju otrok od otrok, in sicer v 

različnih socialnih igrah, pravljicah, izštevankah, rimah, šaljivkah, 

ugankah, besednih igrah itn., ki so preživele kot skupna lastnina skozi 

generacije. Prav tako pomembno je zbliževanje s knjigo kot pisnim 

prenosnikom ter zgodnje navajanje na rabo knjige. V širšem pomenu 

sodi sem vključevanje v pisno kulturo kot pomembno sestavino 

demokratizacije družbe (Kurikulum za vrtce, 2004). Pravljica je tako 

lahko odličen element povezovanja vseh področij dejavnosti v vrtcu, 

zato v praktičnem delu predstavljam nekaj izmed dejavnosti, ki sem 

jih izvajala v skupini 2–3 let starih otrok v okviru mesečnega sklopa. 

Pravljico Muca copatarica sem izbrala tudi zato, ker odlično spodbuja 

otroke k samostojnosti. Izvedla sem veliko dejavnosti, nekatere smo 

zaradi interesa otrok ponovili večkrat (sezuvanje in obuvanje copat, 

iskanje para, igro »Čigav copat se skriva v vreči?«, barvanje mucine 

hiše in igro v njej…), nekatere izmed njih pa bom podrobneje opisala.  

 

Dejavnost s področja jezika in umetnosti: poslušanje pravljice Muca 

copatarica preko CD-ja, risanje doživetij na papir 

Cilja: 

− ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del 

razvija zmožnost domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-

etične dimenzije; s književno osebo se identificira ter doživlja 

književno dogajanje, 

− doživljanje in spoznavanje umetniških del. 

Skupen cilj: otrok posluša pravljico in  spoznava različne načine 

upodobitve doživetja. 

Opis dejavnosti: Otrokom sem pravljico prvič predstavila preko 

posnetka s CD-ja, in sicer v jutranjem krogu. Otroci so se ulegli prosto 

po prostoru, zaprli oči in poslušali pravljico. Nekaj otrok se je težje 

umirilo, zato sva jih s sodelavko pobožali in na tak način pripravili k 

poslušanju. Po končani zgodbi je vsak otrok upodobil doživetje na list 

papirja. Poskrbeli sva, da so imeli dovolj prostora za risanje. Zopet 

smo sedli v jutranji krog, kjer je vsak po svojih zmožnostih povedal, 

kaj je narisal. Nekateri so dobro opisali, kaj predstavlja njihova risba, 

spet drugi so le z besedo ali dvema predstavili svoj izdelek, vendar še 

vedno dovolj razumljivo. Zgodbo smo nato skupaj obnovili. Otroci so 

odgovorili na vsako moje vprašanje (npr. kdo nastopa v pravljici, kaj 

se je zgodilo z njihovimi copati, zakaj so ostali brez, kam so se 

odpravili …).  
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Slika 1: Poslušanje pravljice 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Risanje po doživetju 

Vir: Lasten 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Opis risbe 

Vir: Lasten 

 

Dejavnost s področja jezila in narave: urejanje igralnice 

Cilja:  

− otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in 

doživljanja literarnega sveta (predvsem podobo književne osebe 

in dogajalnega prostora), 

− otrok spoznava, da ima urejanje prostora in lega predmetov 

določen namen.  

Skupen cilj: otrok se ob urejanju prostora vživi v književno osebo in 

dogajalni prostor.  

Opis dejavnosti: S sodelavko sva otroke povprašali, kako bi opisali 

Muco copatarico (nekateri otroci še ne govorijo dobro, zato niso 

odgovorili, če pa že, sta bili zgolj beseda ali dve): 

»Lepa, bela in predpasnik je imela.« 
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»Šivala je copatke za otroke. Neee, popravila jih je.« 

»Otrokom je copate vzela, ker jih niso pospravili.« 

»Ampak pol je bila prijazna, vse jim je nazaj dala.« 

»Tako so bili lepi, nič umazani in nič raztrgani.« 

»Muca je bila pridna.« 

»Tam u gozdu je živela. V beli hiški.« 

»Imela je lepo hišo, nič umazano.« 

»Muca, mjav.« 

»Tam muca« (otrok pokaže na ilustracijo v igralnici). 

 

Pogovor nas je vodil k ideji, da bi tudi mi tako lepo uredili našo 

igralnico, kot je Muca copate. Vsak otrok je dobil krpo, s katero so 

pobrisali mize, kotičke, police, pravilno smo uredili in razvrstili igrače. 

Nekaj otrok se je po končani dejavnosti spontano začelo sezuvati 

copate. Sledili so jim tudi drugi, tako sta iz ene načrtovane dejavnosti 

nastali dve. Vsi so copate zložili na poličko (kamor jih odlagamo, ko 

gremo ven). En par sem naskrivaj skrila, nato pa vprašala otroke, 

čigavi copati manjkajo. Po nekaj sekundah je en deček ugotovil, da 

manjkajo prav njegovi. Skrila sem še nekaj parov copat, otroci so 

vsakič ugotovili, čigavega para ni. Dejavnosti smo zaključili z 

obuvanjem copat in ugotovitvijo, da vsi smo igralnico uredili lepo in 

tako, kot je bil red v hiši Muce copatarice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Urejanje igralnice 

Vir: Lasten 

 

Dejavnost s področij jezika, družbe in gibanja: Spoznavanje poklica 

šivilje 

Cilji: 

− ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del 

razvija zmožnost domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-

etične dimenzije; s književno osebo se identificira ter doživlja 

književno dogajanje, 

− otrok spoznava, kako je zgrajena družba, in se seznanja z 

različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja, s poklici, 

delovnimi, kulturnimi okolji itn., spoznava razne in različne 

praznike in običaje, 

− razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike,  

− razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti. 
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Skupen cilj: otrok po poslušanju pravljice spoznava poklic šivilje in se 

preizkusi v »šivanju«.  

Opis dejavnosti: Otrokom sem ponovno prebrala pravljico. Vprašala 

sem jih, kaj je Muca Copatarica počela, kaj pomeni beseda »poklic«. 

Prišli smo do ugotovitve, da je bila Muca Copatarica v naši zgodbi 

šivilja, saj je otrokom zakrpala vse raztrgane copate. Ker v prostem 

času šivam, sem se odločila, da otrokom kar sama predstavim ta 

poklic. V igralnico sem prinesla dva šivalna stroja (gospodinjski šivalni 

stroj in overlock stroj). Ker sta bila oba v zaščitni torbi, smo ugibali, 

kaj se skriva spodaj. Ko pa sem prinesla še vrečko z raznoraznimi 

pripomočki, ki jih šivilja potrebuje pri šivanju (sukanci, igle), so otroci 

takoj prepoznali in poimenovali predmete. Večinoma so bili izrazi 

domači, npr. »cvirn«, »šivanka«. Pogovorili smo se, kako se pravilno 

poimenujejo. Predmete po mizi so opazovali z velikim zanimanjem, 

obenem pa so bili previdni, saj sta bila stroja priključena na elektriko. 

Ker smo ravno prejšnji dan v skupini praznovali rojstni dan otroka, 

sem jim prikazala, kako zašijem blazino, ki jo vsak dobi za darilo 

(oblak). Pripravila sem blago, nanj sem najprej s posebnim 

flomastrom narisala oblak, ga izrezala in nato še zašila. Otroci so ob 

tem opazovali, jaz pa sem jim vsak korak nazorno opisala in pokazala. 

Po končanem prikazu sem jih pokazala še plastično iglo, s katero pa 

lahko šivajo tudi otroci. In ne potrebuje elektrike ali baterij za svoje 

delovanje. Vsak je dobil izrezan obris copata iz penaste gume z 

luknjicami ob strani, skozi katere je potem »šival« z iglo in volno po 

svoji moči. Nekateri otroci so sprva imeli težave, saj so se prvič srečali 

s pretikanjem, a po najini pomoči so vsi prav vsi »zašili« lepe, 

unikatne copatke.  

 

 
Slika 5: Predstavitev poklica šivilje in njene opreme 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 6: Šivanje copata in končni izdelki 

Vir: Lasten 
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Dejavnost s področja jezika in matematike: razvrščanje slik v 

zgodbo 

Cilji:  

− otrok posluša pravljico, 

− otrok se uči samostojno pripovedovati, 

− otrok klasificira in razvršča, 

− otrok osvaja časovno zaporedje dogodkov. 

Skupni cilj: med samostojnim pripovedovanjem pravljice otrok 

ponavlja zaporedje dogodkov. 

Opis dejavnosti: Otrokom sem po večkratno prebrani pravljici 

ponudila skenirane ilustracije s knjige. Da se niso zmečkale, sem jih 

plastificirala. Te so sprva otroci opazovali, jih opisovali po svojih 

zmožnostih, nato pa smo jih poskusili razvrstiti po vrstnem redu od 

začetka do konca pravljice. Velika večina otrok je ilustracije razvrstila 

v zaporedje z malo ali brez napak. Po končani dejavnosti smo 

ilustracije pripeli na vrvico na steni v pravem vrstnem redu, otroci pa 

so potem spontano prihajali do njih in jih opisovali. Naslednje dni so 

ilustracije večkrat prinesli na mizo, jih razvrstili in ponovno pospravili. 

Med seboj so si pomagali, se spodbujali.  

 

 

 

 

 

 

 
Slika 9: Razvrščanje ilustracij po vrstnem redu dogajanja 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Pravljica nas je spremljala cel mesec. Otroci so jo sprejeli za svojo, 

tudi med prosto igro so večkrat posegli v knjižni kotiček, jo brali po 

svoje. Opazila sem, da je še bolj zbližala otroke, saj so si med seboj 

pomagali, se spodbujali, ko jim ni šlo vse tako, kot so si zamislili. 

Otroke je sam lik Muce copatarice spodbudil k samostojnosti, vsi 

otroci si napredovali (sezuvanje in obuvanje copat, pospravljanje 

copat, igrač in predmetov na označena mesta, umivanje rok, 

oblačenje bunde in drugih oblačil in še bi lahko naštevala). Pravljica 

je torej odličen pripomoček za delo in povezovanje dejavnosti v 

vrtcu.  
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Povzetek: Tudi otrokom v prvem starostnem obdobju lahko jutranji 

krog predstavimo na njim zanimiv način in z aktivnostmi, ki prav tako 

vplivajo na njihov razvoj. Vzgojitelj jim mora le nameniti dovolj časa, 

da se uvedejo in ujamejo ritem dnevnega reda. Izbere tako vsebino 

jutranjega kroga, ki je otrokom blizu in jim omogoči, da se verbalno 

izrazijo. Jutranji krog je čas, ko se vsa skupina poveže v celoto in 

otroci postanejo pozorni drug na drugega. Izvajanje jutranjega kroga 

ima vpliv na vzdušje v skupini in na vključitev otrok k vodenim 

dejavnostim.  

 

Ključne besede: otrok, vrtec, dnevna rutina, jutranji krog, interakcija  

 

Abstract: Even children in the first age group can be introduced to 

the morning circle in an interesting way and with activities that also 

affect their development. The educator just needs to give them 

enough time to get used to and catch the rhythm of the agenda. He 

chooses the content of the morning circle that is close to the children 

and allows them to express themselves verbally. The morning circle 

is the time when the whole group connects into a whole and the 

children become attentive to each other. The implementation of the 

morning round has an impact on the atmosphere in the group and 

on the involvement of children in guided activities. 

 

Keywords: child, kindergarten, daily routine, morning circle, 

interaction 
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UVOD 

Vsak prehod otroka od doma v vrtec je težak tako za otroka kot 

njihove starše, ne glede na starost otroka. Privaditi se mora na novo 

okolje, kjer biva velika skupina otrok z različnimi značajskimi 

lastnostmi, kjer je za prijetno bivanje vseh v vrtcu treba upoštevati 

zapisana pravila … Strokovni delavci v vrtcu moramo poskrbeti za 

prijazno okolje, kjer se otroci počutijo kot doma, zato je pomembno, 

da tudi pravila, za katera smo se dogovorili skupaj z otroki, izobesimo 

na oglasni deski, kjer jih lahko starši preberejo. S skupnimi močmi in 

vzajemnim sodelovanjem olajšamo otrokovo bivanje v vrtcu in ga s 

tem naredimo prijetnejše. Če se bo otrok v vrtcu dobro in varno 

počutil, če bo pridobil občutek sprejetosti in zaželenosti, se bo lahko 

celostno razvijal in sklepal socialne vezi. Vse to pa pridobimo z 

oblikovanjem dnevnega reda. 

 

Prikriti kurikulum in dnevna rutina v vrtcu 

Kadar govorimo o prikritem kurikulumu, mislimo tudi na dnevno 

rutino. Dnevna rutina je utečena dejavnost, ki se ponavlja vsak dan, 

vso leto obiskovanja vrtca. Bregar Golobič (v Kragolnik Račnik, 2017, 

str. 6) pravi, da je ta vsebina prikrita, a uči bolj uspešno ter da gre pri 

prikritem kurikulumu za urjenje in vsakodnevno ponavljanje praks, 

navad in ritualov. V Kurikulumu za vrtce (2015) so vsakodnevne 

dejavnosti, komunikacije in interakcije enako pomembne kot 

zapisani cilji in vsebine. Prikriti kurikulum zajema elemente vzgojnega 

vplivanja na otroka in so velikokrat posredno učinkovitejši od 

neposrednih načrtovanih dejavnosti. Prikriti kurikulum s svojo 

vsebino uči ustreznega vedenja, norm in vrednot, ki veljajo v vrtcu. 

Po Krofliču (v Kragolnik Račnik, 2017, str. 13) dnevna rutina zajema 

načrtovanje in izvajanje vsakodnevnega bivanja v vrtcu, razporeditev 

dejavnosti, način komunikacije, prikrita pričakovanja vzgojitelja, 

medvrstniške odnose, čustven stik med vzgojiteljem in otroki ter 

disciplinska pravila. Dnevna rutina otrokom ponuja čas za 

uresničevanje in izražanje ciljev in podpira njihovo iniciativnost. Skozi 

dnevno rutino potekajo socialne interakcije, otrokom daje občutek 

varnosti, reda in jim na ta način olajša prehod od doma v vrtec. Za 

ohranjanje dobre dnevne rutine je potrebna primerna ureditev 

prostora in pozitivna klima. Vzgojitelj otrokom nudi podporo, jih sliši 

in posluša, kar spodbuja njihovo samokontrolo. Dnevna rutina mora 

biti uravnotežena, potekati mora gladko in brez hitenja (Hohmann in 

Weikart v Kragolnik Račnik, 2017, str. 14). Skozi rutino otroci 

predvidijo, kaj se bo zgodilo in lažje nadzirajo dele dneva svojega 

bivanja v vrtcu.  

 

Socialno učenje 

Odrasli smo otrokom vzor. So zelo dobri opazovalci in posnemovalci. 

Tako s svojim vedenjem pomembno vplivamo na otroka in njegove 

vzorce vedenja. Predvsem pazimo na prijazno, vljudnostno in 

spoštljivo komunikacijo. Kurikulum (2015) med pomembne 

elemente interakcije med otroki in med otroki in odraslimi sodijo: 

pozitivne interakcije z dotikom, nasmehom, govor v višini otrokovih 
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oči, odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje, spodbujanje k 

razgovoru in udeležbi, delitvi idej, izkušenj, počutja, pozorno in 

spoštljivo poslušanje, uporaba pozitivnih navodil, usmerjanje otrok k 

zaželenemu vedenju, reševanje konfliktov na socialno sprejemljiv 

način, jasna navodila, spodbujanje neodvisnosti. Vse to pa prispeva k 

pozitivni klimi v skupini. Vrtec je prostor, kjer mora biti dovolj časa za 

pogovor, pripovedovanje, razlago, opisovanje, dramatizacijo in igro 

vlog. Za čustveni, socialni in kognitivni razvoj je bistveno, da razvije 

jezikovno zmožnost. Smuk (2014, str. 8) piše, da je v vrtcu odnosni 

govor del vzgojiteljevega govora, ko jih ta spodbuja k sodelovanju, 

uporablja njihova imena, jih sprašuje. Obrača se k posamezniku in 

skupini kot celoti. Spodbuja otroke, da si med seboj pomagajo in niso 

tekmovalni. Otrok v odnosnem govoru oblikuje svojo samopodobo. 

S pedagoškim govorom pa vzgojitelj otrokom posreduje in predaja 

določeno vsebino. Prijazen pozdrav in vljudni nagovor širita krog 

prijateljev (Kunaver v Smuk, 2014, str. 9). Pozdravljamo lahko 

besedno in nebesedno (v vrtcu največkrat z objemom) in otroke 

spodbujamo k uporabi zahvale in opravičila, kadar otrok drugemu 

namerno škoduje. 

 

Jutranji krog 

Jutranji krog je sestavni del rutine. Rutar (v Ljubič, 2017, str. 3) pravi, 

da jutranji krog sestavljajo štiri komponente in naj bi trajal največ 15 

do 20 minut vsak dan. Komponente se med seboj prepletajo, a ima 

vsaka svoj namen. Otrokom omogočajo vajo pozdravljanja, 

odzivanja, opažanja, poslušanja, reševanja problemov, upoštevanja 

drugih in predvidevanja, vse štiri komponente pa povezujejo 

skupino.   

Pozdrav: Otroci po imenu pozdravijo drug drugega, pogosto tudi s 

petjem, ploskanjem, stiskom roke … 

Deljenje: Delijo novice, svoja interesna področja, se odzivajo drug na 

drugega, artikulirajo svoje misli, občutja, ideje … 

Skupna aktivnost: cela skupina izvaja kratko skupno aktivnost in gradi 

skupinsko povezanost skozi aktivno participacijo 

Novice in obvestila: Otroci razvijajo jezikovne, komunikacijske 

veščine, se učijo o dogodkih v dnevu skozi branje in diskutiranje o 

jutranjem sporočilu, izobešenem zanje 

V jutranjem krogu čas namenimo pozornemu poslušanju, 

osredotočenju, pripadnosti, izražanju, skupinski interakciji, ki so 

podlaga za vsako vodeno dejavnost. Namen jutranjega kroga je 

vzpostavitev spoštljivega odnosa, oblikovanje pozitivne klime in 

zaupanja. Z njim zadovoljimo otrokovo potrebo po zabavi in potrebo 

po občutju pripadnosti in pomembnosti. V jutranjem krogu otrokom 

predstavimo cilje in želje, ki jih imamo za tisti del dneva. Antonelli (v 

Ljubič, 2017, str. 5) pojasni, da je namen vseh dejavnosti v jutranjem 

krogu ustvariti občutek za timsko skupnost. Dejavnosti, ki jih 

izvajamo v jutranjem krogu so: pozdrav, socialne, jezikovne in prstne 

igre, gibalne igre, pripovedovanje zgodb, prepevanje, ugotavljanje 

prisotnosti otrok, opazovanje vremena. To je čas za pogovor o 

aktualnih dogodkih, za pregled dela in skupno načrtovanje. Jutranji 
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krog naj bo sproščen in daje otrokom priložnost, da govorijo o 

dogodkih doma. Ob vsem tem pa je potrebno upoštevanje pravil, ki 

jih ob začetku šolskega leta oblikujemo skupaj z otroki, vse to pa tudi 

zaradi lažjega in sproščenega prehoda na vodene dejavnosti. 

 

Socialne igre 

Socialna igra je skupinska igra, s katero si otroci pridobijo različne 

izkušnje medsebojne komunikacije z udeleženimi. Pravila socialne 

igre se spreminjajo in prilagajajo glede na situacijo. Pripomorejo k 

oblikovanju osebne identitete in lažjemu sprejemanju sebe takšnega, 

kot sem. Skozi socialno igro otrok veliko izve o sebi, se kaj novega 

nauči in postane bolj  samozavesten. Med igranjem se otroci 

zabavajo in pozabijo na morebitne stiske. Imajo možnost spoznati 

vsakega posameznika in se vživeti vanj. S temi igrami se razvija 

solidarnost, empatija, upoštevanje različnosti, medsebojna pomoč. 

So zelo koristne pri manj komunikativnih otrocih (Arzenšek, 2019, str. 

16). Turnšek (v Karlič, 2018, str. 13) socialne igre deli v pet skupin: 

igre predstavljanja in spoznavanja otrok, igre razlik in podobnosti 

(uvod v strpnost), igre skupinske identitete in pripadnosti, igre 

sodelovanja in igre reševanja konfliktov. Kotnik (v Karlič, 2018, str. 

11) pojasnjuje, da je komunikacija najpomembnejši proces socialnih 

interakcij. Otroci se med seboj povežejo, stik z otroki pa vzpostavijo 

tudi manj družabni in osamljeni otroci, vodilni in bolj glasni otroci pa 

se morajo podrediti pravilom in skupini. Niso tekmovalno naravnane, 

zato ni izpadanja ali kaznovanja za napake in vsi udeleženci so 

enakovredni člani skupine. Virk Rode in Belak-Ožbolt pravita, da po 

izvedbi socialne igre obvezno sledi pogovor, v samo izvajanje le-te pa 

se otrok ne sme siliti (Klančar, 2014, str. 15). 

 

Lutka 

Lutka je odličen didaktični pripomoček za vsako dejavnost in za 

otroke vseh starosti. Vključevanje lutke v vzgojni proces prispeva k 

manj stresnemu in bolj humanemu vključevanju otrok v skupino. 

Znano je, da otrok veliko lažje vzpostavi stik z lutko kot vzgojiteljem 

in tudi lutki prej zaupa kot odraslemu ali vrstniku. Z uporabo lutke 

vplivamo na socialni, čustveni, kognitivni in fizični razvoj otroka. 

Lutke nam pomagajo, da je spoznavanje in utrjevanje novih vsebin 

bolj zabavno. Otrok se preko lutke identificira z različnimi značaji, 

vzpostavlja socialne stike, izraža intimno doživljanje sveta, se 

osvobaja egocentričnosti in razrešuje konflikte. Lutka spodbuja 

verbalno in neverbalno komunikacijo. Z lutko otrok govori bolj 

sproščeno. Če lutko uporabljamo v vsakodnevnih pogovorih, otroku 

omogočimo bogatejši besednjak in razvoj domišljije. Dotik med lutko, 

otrokom in vzgojiteljem je nujno potreben. Lutka je otroku v veliko 

pomoč pri izražanju in obvladovanju čustev. Čustveno razbremeni 

otroka, je odlična za razvoj empatije in otroku pomagajo pri 

prepoznavanju čustev drugih otrok. Pri delu z najmlajšimi so najbolj 

priljubljene prstne, ročne in mimične lutke (Lubej, 2019). Zelo 

pogosto pri svojem delu v skupini uporabljamo »ljubljenko« skupine, 

lutko, ki jo izberejo otroci in jo sprejmejo za svojo.  
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Govorno-jezikovne igre 

Osnova za razvoj govora je razvoj splošne motorike telesa, razviti 

govorni organi, razvita čutila, razvoj slušne in vizualne percepcije, 

dobro delovanje živčnega sistema in psihične funkcije, ob vsem tem 

pa ima velik vpliv tudi okolje (socialni stiki, spodbude, količina in 

kakovost govornih dražljajev (Kiswarday v Žičkar, 2020, str. 2). Okoli 

tretjega leta se razvoj govora zaključi oz. se napolni (samoglasniki, 

soglasniki, nasprotja, zaimki), v naslednjih letih pa govor le 

nadgrajuje, razume in sledi težjim navodilom, govor pa je povsem 

razumljiv in tekoč. Vzgojiteljica s svojim načinom sporazumevanja 

predstavlja govorni model in neposredno vpliva na razvoj govornih 

zmožnosti. Strokovnjaki v svojih priročnikih navajajo in opisujejo 

primere vaj in iger za spodbujanje govora z gibalnim, veččutnim 

pristopom, vaje za izboljšanje in krepitev gibljivosti govornih 

organov, vaje za izboljševanje poslušanja, prebiranje slikanic. Poleg 

knjig in slikanic so dober didaktični material za razvoj govora tudi 

fotografije in zvočne slike (Žičkar, 2020).  Jankovič in Popovič (v 

Žičkar, 2020, str. 15) trdita, da ima tudi petje velik vpliv na razvoj 

govora. Otroci s petjem aktivirajo govor, pospešujejo razvijanje glasu 

in bogatijo besedni zaklad. 

 

Gibalne igre 

Gibalne igre imajo za otroka posebno vrednost, saj mu skozi igro 

nudijo možnost gibanja, hkrati pa omogočajo razvoj gibalnih 

sposobnosti. Gibalna igra otroku predstavlja način sproščanja 

napetosti in energije. Skozi gibalno igro pa se sooči s svojimi mislimi, 

pozitivnimi in negativnimi čustvi, domišljijo. Otrok se skozi tako igro 

tudi socializacijsko razvija, saj gibalne probleme rešuje skupaj z 

vrstniki. Videmšek (v Švajger, 2021, str. 8) pojasnjuje, da je 

sodelovanje in tekmovanje sestavni del gibalnih iger, kjer se otrok uči 

zmagovati in izgubljati, sprejemati pravila in jih upoštevati. H 

gibalnim igram uvrščamo elementarne igre, rajalne igre, igre z žogo 

in sprostitvene igre. Gibanje je otrokova primarna potreba, ki mu 

omogoča sproščeno in aktivno raziskovanje lastnih idej. Elementarne 

igre so sestavljene iz naravnih oblik gibanja in s preprostimi pravili. 

Rajalne igre so med vrtčevskimi otroci zelo priljubljene. Koban 

Dobnik (v Švajger, 2021, str. 10) navaja, da so rajalne igre skupinski 

otroški ljudski plesi, ki se povezujejo s petjem ali govorjenim 

besedilom. Rajalne igre so tudi tiste gibalne igre, ki nimajo izrazitih 

melodičnih in ritmičnih značilnosti, temeljijo pa na pravilih gibanja 

skupine in posameznika v prostoru in na govorjenem besedilu. 

Delimo jih na ljudske in ustvarjalne gibalne igre. Rajalne igre imajo 

pomembno vlogo pri navezovanju socialnih stikov, saj se s fizičnim 

dotikom rok, pesmijo in gibanjem aktivno vključuje v skupino. Pri 

igrah z žogo gre za razvijanje gibalnih sposobnosti (koordinacija, 

preciznost, orientacija), prav tako pa imajo pomembno vlogo na 

socialnem področju, saj je pri taki obliki igre omogočeno raznoliko 

sodelovanje z ostalimi otroki, kjer se med drugimi razvija tudi 

strpnost. Pri sprostitvenih igrah prihaja vedno bolj v ospredje joga za 

otroke, igre za umirjanje, masaža in tudi vodene vizualizacije. Znano 
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je, da sprostitvene tehnike pomagajo zmanjšati in olajšati stres, 

napore ter nemir pri otrocih hkrati pa otroku pomagajo vzpostaviti 

samozaupanje. Stres in negativna čustva lahko uspešno zmanjšamo 

z različnimi tehnikami sproščanja, še posebej, če jih izvajamo dlje 

časa. Avtorica govori o tehnikah sproščanja za ozaveščanje in 

usmerjanje pozornosti, jogi, meditaciji, masaži, poudarila pa je tudi 

pomen prijetnih pogovorov in objemov. V njeni raziskavi so se otroci 

s temi tehnikami sprostili, izboljšala se je njihova koncentracija, 

ustvarjalnost, domišljija, samozavest in samopodoba, postali so bolj 

samoiniciativni, neodvisni in vztrajni. Poleg vaj sproščanja so se 

naučili tudi strpnosti ter kako prisluhniti in sprejemati mnenja drugih 

vrstnikov, kar pa je izboljšalo njihovo medsebojno komunikacijo in 

vzdušje (Strgar, 2021, str. 1–6). 

 

Glasbila 

V vrtcu se poslužujemo igranja na lastna glasbila (ploskanje, 

tleskanje, korakanje, govorila), improvizirana (glasbila, ki jih izdelamo 

sami) in Orffova glasbila (ritmična tolkala iz kovine, lesa in 

membranofoni ter melodična tolkala, ki so ksilofoni, metalofoni in 

zvončki). Z igranjem na glasbila raziskujemo zvoke le-teh, 

spremljamo petje. Z glasbili se lahko igramo tudi glasbeno-didaktične 

igre. Voglar (v Lenarčič, 2016, str. 33) pravi, da te zahtevajo in 

razvijajo duševne funkcije, aktivnosti in sposobnosti, ki so potrebne 

za dojemanje, doživljanje, poustvarjanje in ustvarjanje glasbe z 

otrokom privlačno vsebino in pravili. Bistvo didaktičnih iger je 

intenzivno razvijanje otrokovih glasbenih sposobnosti in spretnosti. 

Izvajamo jih v paru ali skupini, nenačrtno pa jih izvajamo kot del 

dnevne rutine ali na prostem. Pogosto glasbo poslušamo, saj se ob 

tem otroci ugodno počutijo, želimo, da postanejo čustveno občutljivi, 

poglobiti želimo željo po poslušanju in razvijati pozornost po 

poslušanju, postopoma pa razvijati osnove estetskega glasbenega 

okusa. Najbolj pogosti način poslušanja glasbe z mlajšimi otroki je 

doživljajsko poslušanje, ki spodbudi različna razpoloženja in čustvene 

odzive. Podoživljajo dogajanja, izkušnje in razvijajo domišljijo 

(Lenarčič, 2016, str. 31). 

 

Primeri dobre prakse 

V homogeni skupini otrok, starih od 2–3 let, smo se v jutranjem krogu 

posluževali različnih aktivnosti ter opazovali, kako čas, ki ga skupno 

preživimo v jutranjem krogu vpliva na otrokov vsakdan v vrtcu, hkrati 

pa smo beležili, kako otrok z jutranjim krogom napreduje. Jutranji 

krog smo na dnevni red vključevali po zajtrku oziroma po opravljenih 

higienskih navadah (stranišču in umivanju). Prvi dan šolskega leta 

smo določili prostor, kjer se bomo vsako jutro zbrali in drug drugemu 

prisluhnili. Izbrali smo prostor, ki nas ni omejeval s kotički, igračami 

in drugimi motečimi dražljaji. Pozornost otrok za pričetek jutranjega 

kroga smo vzpostavili s prirejeno pesmico oz. bibarijo Miha Pavliha, 

s pomočjo katere smo formirali krog in ki je postala stalnica 

jutranjega kroga.  
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Miha Pavliha je šel v trgovino, 

si kupil balonček, 

balonček napiiiiiiihnil … 

Balonček je počil, 

Miha pa skočil. 

 

Ker pa imajo otroci radi spremembe, smo za sedenje v krogu 

uporabljali vsi okrasne blazine, stole ali preprogo-krpanko. Pogosto 

smo takoj po »skoku Mihe« pričeli z dihalnimi vajami, ko smo 

predihavali sveži zrak pravkar prezračene igralnice z vdihovanjem 

skozi nos in izdihovanjem skozi usta. Otrokom je bilo to izredno všeč 

in so brez težav sledili navodilom, zato so posledično to tehniko 

sproščanja v zelo kratkem času usvojili. Izvajanje te vaje nas je 

kasneje vodilo v jogo za otroke, ko smo izvajali zanimive živalske 

položaje. Otroci so se ob tem povsem sprostili, saj so jim živali zelo 

blizu (mačka, kača, lev …), v drugi polovici šolskega leta pa nas je joga 

popeljala do izvajanja pozdrava soncu. Tukaj so se sproščali s 

hihitanjem in glasnim smehom. Z zaprtimi očmi smo si z nežnim 

stiskom dlani pošiljali pozitivno energijo (nekaj svoje pozitivne 

energije pošlješ otroku ob sebi). Posluževali smo se tudi masiranja, 

ko smo v krogu otroka pred seboj sprostili z božanjem, svaljkanjem, 

pikanjem s prsti … Za sproščanje in umirjanje otrok smo legli na 

trebuh, z glavo na rokah in prisluhnili klasični glasbi. Po predihavanju 

je po navadi sledil pozdrav lutke ljubljenke, še pogosteje pa pozdrav 

naključno izbrane plišaste igrače v igralnici. Igrača se je spustila v 

višino otrokovih oči, vsakega prijazno pozdravila in pobožala po licu 

ter vprašala po počutju. Na samem začetku šolskega leta smo želeli 

približati plišasto igračo, s katerimi se po naših izkušnjah v vrtcih vse 

manj igrajo in z njo vzbuditi pozitivne občutke pri otrocih. To smo z 

lahkoto dosegli takrat, ko je plišasta igrača otroka nežno pobožala. 

Odzvali so se z nasmehom, nekateri so spontano dotik vrnili. 

Naslednji korak pa smo dosegli z vzgojiteljevim pozitivnim govornim 

vzgledom. Otroci kar kličejo po objemih, zato smo se tudi v jutranjem 

krogu objemali skozi socialno igro. Na začetku šolskega leta smo se 

igrali igre, kjer smo se spoznavali. Imena otrok smo napisali na žogo, 

ki smo si jo potem z imenovanjem otroka, kateremu smo želeli 

dodeliti žogo, podajali po krogu. Pri nas sta bili za otroke zanimivi 

socialni igri pod imenom »Zeleni krokodil« in »Stol na moji desni«, ki 

smo jo govorno malce poenostavili, še vedno pa najbolj priljubljena 

»Konjiček, kdo te jezdi?« Opazovali smo se v ogledalu in z 

usmerjanjem vzgojiteljice opisovali, kaj vidijo. Najprej smo dovolili, 

da govori tišina in da se samo opazujejo, šele po nekaj opazovanjih 

smo pričeli videno ubesedovati. Pogosto smo se v jutranjem krogu 

srečevali s pesmijo; najraje smo prepevali pesmice z gibalnim 

uprizarjanjem (Ko si srečen, Mi se imamo radi, Enkrat je bil en škrat, 

Gradim prijateljstvo ali pesmice aktualne teme). Pesmice smo 

spremljali z lastnimi inštrumenti, kjer so lahko otroci aktivno izrazili 

svoje ideje in malimi ritmičnimi inštrumenti. Otroci so tako brez 

dodatne motivacije utrjevali besedila pesmic. Ko so bile pesmice 

usvojene, smo se lahko igrali glasbene uganke, ko sva strokovni 
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delavki izvajali melodijo pesmice z zlogi (zlog la, mi, so) ali melodijo 

zaigrali na flavtico. Kadar nismo prepevali, smo se igrali govorno-

jezikovne igre. V našem primeru sta bili zelo priljubljeni igri Leti, leti 

in Skriti telefon. Pri skritem telefonu smo imeli začetne težave z 

razumevanjem pravil in tega, kaj se od otrok pričakuje. Tukaj so imeli 

največ težav bolj tihi otroci, saj so zaradi zadržanosti nesuvereno 

podajali besede naprej. Z večkratnimi ponovitvami tekom leta so ti 

otroci najbolj napredovali (razločni govor, samozavestno so 

sprejemali in podajali besede, kar se je odražalo v njihovi govorici 

telesa). Otroci so v krogu tudi sami izražali želje za prstne igre. 

Največkrat zaželeni sta bili »Igramo se, igramo se« in »Deset prstkov« 

in čeprav je daljša, so si jo skupaj z gibanjem hitro zapomnili, z njo pa 

smo nastopali tudi na eni od prireditev.  

 

Deset prstkov 
(Nataša Hrastnik) 

 

Deset prstov imam,  

vam pokažem, kaj z njimi znam? 

Skočijo lahko visoko (dvignete roke nad glavo in pomigate s prsti) 

in spustijo se globoko. (s prsti se dotaknete tal) 

Zrastejo lahko v drevo (roki postavite vzporedno pokonci in prste 

razširite v krošnjo) 

ali v stolpnico: tako! (s prsti nakažete stolpnico) 

V mlinu moko meljejo, (naredite mlinček) 

se s kolesom peljejo. (z dlanmi v pesti vozite kolo) 

Sonce so, ki nam posije (nad glavo s prsti naredite sončne žarke) 

in zvečer pod svet se skrije. (skrijete prste za hrbet) 

Oh, kako sem že zaspan, (zazehate in se pretegnete) 

jutri čaka me nov dan. (poskočite) 

 

Vedno aktualna je bila ljubljenka skupine »Polonca«, lutka, ki sva jo 

izdelali strokovni delavki.  

 

 
Slika 1: »Ljubljenka Polonca« 

Vir: Lasten 
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Otroci so se s Polonco pogovarjali kot s svojim resničnim prijateljem. 

Vključevali smo jo v gibalne minutke »1, 2, 3, razmigaj se ti«. Z njo v 

naročju so bili dovolj motivirani, da so si brez težav izmislili preprost 

ali zanimiv gib, ko je v krogu prišlo do tega, da so bili izpostavljeni. Za 

razgibavanje smo uporabljali blazinice, na katerih smo predhodno 

sedeli ali pa smo izvajali vaje s pomočjo stola, velikih kock, knjig. V 

gibalne igre smo vključevali tudi svoje najljubše plišaste igrače in 

različne vrste lutk.  

 

 
Slika 2: Lutke 

Vir: Lasten 

Velik napredek otrok se je pokazal z rajalno igro »Abraham in njegovi 

sinovi«, kjer so živahni in glasni otroci lahko vključili svojo domišljijo, 

pri tihih in mirnih pa sama izpostava pred celotno skupino z izvedbo 

giba hkrati. Polonca je z nami brala tudi slikopise in se vključevala pri 

vajah za razvoj artikulacije (oblizovanje ustnic, brušenje zobkov, 

pihanje …).    

 

 
Slika 3: Slikopis 

Vir: Lasten 
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Slika 4: Vremenski koledar 

Vir: Lasten 

 

Vedno velik izziv za otroke je bila zagotovo vreča presenečenja (skriti 

predmeti, po katerih sega, pri tem pa ne gleda v vrečo). Nihče od njih 

se seganju v vrečo ni odpovedal, komaj so čakali, da bodo lahko 

ugotavljali, kaj se skriva v njej. To igro smo se igrali s ciljem razvijati 

strpnost in govorni razvoj, saj ob tipanju po svojih zmožnostih 

poskuša opisati predmet in s tem bogati besedni zaklad.  

 
Slika 5: Vreča presenečenja 

Vir: Lasten 

 

Podobno je bilo pri igrah vidnega in slušnega zaznavanja. Izbrane 

predmete smo prinesli pred otroke, da so si jih lahko ogledali, nato 

pa smo jih pokrili z veliko odejo.  Rezultat dobrega opazovanja je čim 

več odkritih predmetov. Pri slušnem zaznavanju smo se osredotočali 

predvsem na dražljaje, ki prihajajo iz bližnjega notranjega in 

zunanjega okolja. Nekateri niso uspeli zaznati dražljaja, kateri izmed 

njih pa je vedno presenetil. Ko smo to počeli pogosteje in več dni 

zaporedoma, so tudi tisti, ki so bili manj dovzetni, začeli s 

prepoznavanjem hrupa (jok otroka sosednje skupine, prepevanje 
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otrok, točenje vode …). Otroci so se zelo radi igrali igro, ki bi jo lahko 

poimenovali »Izvleči in poišči«, tako da je vsak otrok iz škatle 

naključno izvlekel barvni kartonček in nato v igralnici poiskal nek 

predmet enake barve kot je barva kartona. Vemo, da otroci zelo radi 

pripovedujejo o dogodkih doma in tudi mi smo bili z mislimi večkrat 

tam.  

 

ZAKLJUČEK 

Sklenemo lahko, da jutranji krog spodbuja socialni razvoj otrok, 

hkrati pa ponuja ogromno možnosti za usvajanje znanj na različni 

področjih, ki so v Kurikulumu opredeljena kot področja dejavnosti z 

globalnimi in operativnimi cilji, s katerimi razvijamo spretnosti in 

sposobnosti. Dokazali smo, da se aktivnosti v jutranjem krogu 

prepletajo z vsemi področji dejavnosti (gibanje, jezik, umetnost, 

družba, narava, matematika). Jutranji krog je eden od možnosti, s 

katerim lahko otroke uspešno spodbujamo k socializaciji, 

komunikaciji in aktivnosti. V jutranjem krogu spodbujamo 

sodelovanje med otroki, učimo se slišati in poslušati, razvijamo 

strpnost, koncentracijo, besedni zaklad, posluh za glasbo, krepimo 

pozitivno samopodobo … Aktivnosti v jutranjem krogu lahko 

izvedemo z namenom motivirati otroke k vodenim dejavnostim ali pa 

se jih lotimo z namenom splošnega uživanja in sproščanja otrok. Če 

otroke v vseh delih dneva med bivanjem v vrtcu dobro opazujemo, 

vemo, kaj in na kakšen način bomo ponudili aktivnost v naslednjem 

jutranjem krogu. Otroci so ves čas naše vodilo. Če otroci v jutranjem 

krogu izražajo pozitivna čustva, če so aktivno vključeni, bo tudi dan 

potekal v pozitivnem ozračju. Če so otroci v jutranjem krogu pasivni, 

se pričnejo dolgočasiti in koncentracija pade, lahko hitro izgubimo 

nadzor nad otroki, posledično pa je tudi samo vpeljevanje v 

usmerjene dejavnosti zahtevnejše in brez pravega zanimanja. 

Ugotovili smo, da je jutranji krog enako pomemben kot vse ostale 

dejavnosti v vrtcu. 
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Pod drevesno streho nam je lepo 
 

KATJA MAHNE, dipl. vzg. 

kmahne80@gmail.com 

 

Povzetek: Gozd je naravno in bogato učno okolje, ki se pogosto spremeni v 

našo igralnico na prostem. Predstavila vam bom dejavnosti, ki sem jih v 

gozdu izvajala z otroki, starimi od 4–5 let, ki se povezujejo z vsemi področji 

kurikuluma. Otrokom sem želela omogočiti celostno učenje, učenje z vsemi 

čuti, jih spodbuditi k pridobivanju konkretnih izkušenj, jim omogočiti in 

spodbujati gibalne dejavnosti ter pridobivati socialne izkušnje, v smislu 

medsebojne interakcije, dogovarjanja in reševanja problemov. S 

spremembo prostora izvajanja dejavnosti – iz igralnice v gozd – sem želela 

ugotoviti, ali lahko to vpliva na izboljšanje koncentracije in slušnega 

zaznavanja otrok, na boljšo medsebojno komunikacijo ter na boljše gibalne 

sposobnosti in spretnosti otrok. Pri načrtovanju sem izhajala iz načela 

horizontalne povezanosti ter načela demokratičnosti in pluralizma.  

 

Ključne besede: otroci, gozd, gozdna pedagogika, učenje z vsemi čuti, 

celostni razvoj otrok, načelo horizontalne povezanosti ter načelo 

demokratičnosti in pluralizma 

 

Abstract: The forest is a natural and rich learning environment that often 

turns into our outdoor casino. I will introduce you to the activities I carried 

out in the forest with children aged 4-5, which are related to all areas of 

the curriculum. I wanted to enable children to learn holistically, to learn 

with all their senses, to encourage them to gain concrete experiences, to 

enable and encourage physical activities and to gain social experience, in 

terms of interaction, agreement and problem solving. By changing the 

space of activities - from the playroom to the forest - I wanted to find out 

whether this can improve children's concentration and auditory 

perception, better communication with each other and better motor skills 

and abilities of children. In planning, I proceeded from the principle of 

horizontal cohesion and the principles of democracy and pluralism. 

 

Keywords: children, forest, forest pedagogy, learning with all the senses, 

integrated development of children, the principle of horizontal cohesion 

and the principle of democracy and pluralism 
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UVOD 

Pri svojem pedagoškem delu vedno znova ugotavljam, kako pomembno je 

bivanje v naravi, v gozdu, za otroke in nas odrasle. Kako zelo potrebujemo 

pozitivne vibracije narave, da se umirimo, sprostimo, vdihnemo s polnimi 

pljuči in poslušamo zvoke narave, da izostrimo svoje čute, pustimo 

domišljiji prosto pot in se sproščeno gibamo, raziskujemo. Kako pomembno 

je, da pustimo otrokom čas, da gozd doživijo po svoje, da imajo dovolj časa 

za spontano, simbolno igro, saj je gozd neusahljiv vir idej in otroške 

domišljije, če le damo otrokom čas, da jo lahko razvijejo. Gozd je naravno 

in resnično bogato učno okolje, ki se pogosto spremeni v našo igralnico na 

prostem, čeprav ni v neposredni bližini vrtca. K sreči je Mestni gozd 

dosegljiv peš, kar vidim kot veliko prednost. Redno sodelujemo z gozdnim 

pedagogom, s katerim izvajamo Vrtec za starše – Razigrani gozd. Aktivnosti 

potekajo skozi Mestni gozd do drevesne hiške, kjer otroci in starši aktivno 

spoznavajo pomen igre v razvoju otroka v povezavi z gozdno pedagogiko. 

Zelo zanimivo je opazovati otroke ob prvih obiskih gozda v mesecu 

septembru. Eni so v gozdu čisto domači, imajo nešteto idej za igro, dobro 

opazujejo, hoja po neravnem terenu jim ne dela težav, spet drugi se 

nerodno spotikajo in ne vedo, kaj bi sami s sabo, čakajo na navodila. 

Otroško okolje je omejeno na majhen del sveta, v katerem se otroci gibljejo. 

Pa vendar je ta majhen del sveta neizmerno pisan in zanimiv. Vse, kar vidijo, 

želijo potipati, povohati ali okusiti. Vse, kar slišijo, želijo videti, z vsem, kar 

je dosegljivo in dovolj priročno, želijo nekaj narediti. Da bi zadovoljili ta 

spontana nagnjenja po odkrivanju in spoznavanju, moramo otroško okolje 

razširiti in ga narediti še bolj različnega (Otrok v vrtcu, 2001, str. 160). 

Osebna izkušnja je zaradi starosti otrok, pa tudi zaradi narave odkrivanja 

ključna. Otroci morajo spremembe in dogajanja v naravi izkusiti, doživeti in 

začutiti ter zato v pojavih sodelovati (prav tam, str. 174). To je bilo moje 

vodilo pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti v naravi, predvsem v gozdu. 

Narava je v Kurikulumu za vrtce opredeljena kot posebno področje, v okviru 

katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v 

obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega 

življenjskega okolja in navad. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi 

bitji, naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju (Kurikulum za 

vrtce, 2007, str. 55). 

 

Pomen preživljanja časa v gozdu in način izvedbe 

Preživljanje časa v gozdu ima za otroke številne pozitivne učinke: 

− otroci pridobijo pristen stik z naravo ter jo zato bolje razumejo, 

− otroci razvijejo občutek za odgovornost do narave, jo bolj cenijo in 

varujejo, 

− v naravi so bolj ustvarjalni, svobodneje razmišljajo in so manj 

obremenjeni, 

− v gozdu se učijo svobodnega gibanja, kar pozitivno vpliva na razvoj 

njihovih motoričnih sposobnosti in njihovih možganov, 

− se lažje umirijo, so bolj sproščeni in lažje gradijo medosebne odnose, 

− pridobijo raznolike veščine, se preko igre učijo in pridobivajo izkušnje 

za vsakdanje življenje (Gozdna pedagogika, 2022). 

 

Pri vzgojiteljih se pojavljajo tudi dileme, kot na primer ali bo varno za 

otroke, kaj če se zgodi nesreča, če se kdo poškoduje, kaj če kakšen otrok 

odtava, če kdo dobi klopa, če bomo preveč umazani, če kakšen otrok ne bo 

želel naprej, ker ga bodo bolele noge in ga ne bomo uspele motivirati za 

hojo, kaj če bo deževalo, če bomo imeli premalo vode s seboj in bodo žejni 

ali lačni, kaj če bo kdo moral na veliko potrebno … In še najpomembnejše, 

odgovornost vzgojitelja je veliko večja kot takrat, ko smo v vrtcu zavarovani 
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z ograjo. Verjamem, da so to razlogi, ki še vedno veliko vzgojiteljic odvrnejo 

od obiska gozda. In tu je pomembno, kakšen je naš odnos do gozda, kaj 

gozd pomeni nam. Če bomo vstopili vanj z vsemi temi dilemami in skrbmi, 

bomo to prenesli tudi na otroke. Ko smo z otroki v naravi, je pomembno, 

da: 

− smo oblikovalci idej, 

− spodbujamo domišljijo, uporabo novih materialov, pridobivanje novih 

izkušenj, 

− smo otroci, ki prav tako uživamo v igri v naravi, 

− smo raziskovalci, poslušalci, opazovalci, 

− skrbimo za varnost, 

− zbiramo refleksije, razmišljanja otrok, ugotavljamo, kaj otrok doživlja, 

na kakšen način ga lahko še spodbujamo in sodelujemo s starši 

(povzeto po Györek, 2016,). 

Pri obisku gozda je pomembno, da smo dobro pripravljeni. Primerno obuti 

in oblečeni, z otroki se pogovorimo o pravilih v gozdu, glede same varnosti 

otrok, o dejavnostih, o premišljeni in odgovorni uporabi naravnih 

predmetov (predvsem večjih palic in kamnov), da se ne oddaljujejo od 

skupine ... O obisku gozda morajo biti starši predhodno obveščeni 

(preventivna zaščita otrok pred klopi, primerna obutev in oblačila otrok, 

rezervna oblačila v nahrbtnikih v vrtcu). S sabo moramo imeti dovolj vode, 

lončke za otroke, po potrebi malico, robčke, mobilni telefon, vrečke, 

povečevalna stekla …  

 

Dejavnosti v gozdni igralnici 

Z otroki smo naravo zaznavali z vsemi čuti, jo opazovali, raziskovali, tipali, 

poslušali zvoke ter uživali v gibanju na svežem zraku. Gozd nam je kar sam 

nudil ogromno idej za igro, ustvarjanje, buril je našo domišljijo. Večkrat se 

nam je zgodilo, da smo počeli cel kup zanimivih stvari, tistih načrtovanih pa 

niti ne. Ampak nič hudega, smo jih izvedli ob kakšnem drugem obisku, ta 

dan pa smo posvetili trenutnemu navdihu, motivaciji otrok, kar je prav tako 

pomembno. Otroci so uživali v prostem gibanju, svobodni igri, kjer so bili 

ves čas aktivni in so lahko pustili domišljiji prosto pot. Gozd jih je navdal s 

pozitivno energijo in čisto vsak otrok je našel nekaj zase. Ne glede na to, 

koliko časa smo bili v gozdu (eno uro ali tri), je bil njihov odgovor, ko je bilo 

treba oditi nazaj v vrtec: »Ne še!« 

 

Dejavnosti v gozdni igralnici po področjih Kurikuluma (vse v povezavi z 

naravo) 

Glasbena umetnost 

Otroci so si v gozdu poiskali palice in pričeli z njimi udarjati po drevesnem 

deblu. Kmalu so nastali različni ritmi. Predlagala sem jim, da bi lahko s 

palicami zaigrali spremljavo za kakšno pesem. Zapeli  so pesem Kuža pazi in 

zraven s palicami udarjali po ritmu. 
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Slika 5: Ritmično igranje s palicami in igranje na korenine 

Vir: Lasten 

 

Igranje na korenine je odkril deček, ki je s palico udarjal po različnih 

površinah v gozdu in odkril, kako lepo zvenijo. Otrokom je bilo všeč in so 

seveda še sami poizkusili. Dečka so pohvalili z besedami: »Čudovito 

odkritje!« 

 

Likovna umetnost 

Barve v naravi (Pitamic, 2013, str. 137): z otroki smo pobarvali kartončke z 

različnimi odtenki zelene barve in z rjavo barvo. Vmes smo pustili prazen 

prostor. Odnesli smo jih v gozd, kjer smo iskali predmete, ki so podobne 

barve kot odtenki na kartonu. Polagali smo jih na karton in primerjali, ali je 

res enaka barva. Če barva ni bila prava, smo iskali naprej. Ko smo našli 

predmet enake barve, smo ga prilepili na karton. Otrokom je bila igra tako 

všeč, da smo nabrali še cel kup naravnega materiala in ga odnesli s seboj v 

vrtec, da so se lahko igrali tudi v igralnici. 

 

 
Slika 6: Iskanje podobnih barv v gozdu in lepljenje na karton 

Vir: Lasten 

Iz naravnega materiala, ki smo ga nabrali v gozdu, smo izdelali gregorčke in 

jih spustili po reki Savinji, si izdelali dekoracijo za prireditev Tetka Jesen, 

mandale, naredili frotaž drevesnega lubja in si tako izdelali sceno za 

dramatizacijo, slikali drevesa (tehnika pihanja tuša skozi slamico, 

odtiskovanje s palčkami) itd. 

 

 

 
Slika 7: Likovno ustvarjanje z gozdnim materialom, slikanje s tušem 

Vir: Lasten 

Plesna umetnost 

Drevesa v vetru (Westergren in Rantaša, 2019, str. 84): z otroki smo s 

svojimi telesi ponazorili rast drevesa, vej, dodali pihanje vetra, ki je majal 

veje, a naših nog ni prestavil, saj so bile to trdne korenine drevesa. Gibalno 

smo igro izvajali v gozdu, v vrtcu pa smo dejavnost nadgradili in gibanju 

dodali še inštrumentalno glasbo, vlogo vetra … 
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Matematika 

Lov za predmeti (Pitamic, 2013, str. 145): otrokom sem dala navodilo, naj 

poiščejo tri zelene liste, dve veji in en storž ter jih prinesejo k meni (eden 

izmed primerov). Ko sem se prepričala, da so vsi razumeli, sem rekla »lov 

se lahko začne« in otroci so začeli tekati po gozdu in iskati dogovorjene 

predmete ter mi jih prinašati. Predmete smo skupaj prešteli in ugotavljali, 

ali jih je dovolj, če kateri manjka … Kasneje so želeli otroci tudi sami dajati 

navodila za igro, igrali so se samostojno v manjših skupinah. Iz prinešenih 

predmetov smo sestavljali tudi mandale. 

 

 
Slika 8: Lov za dogovorjenimi predmeti 

Vir: Lasten 

Iz naravnih materialov smo sestavljali različne matematične vzorce, npr. tri 

palice, trije storži, en list, tri palice, trije storži, en list ... Merjenje debeline 

dreves z lastnimi telesi: otroke sem spodbudila, naj objamejo drevo tako, 

da se primejo za roke in ga objamejo okrog debla. Ugotavljali smo, koliko 

otrok je potrebnih za določeno drevo. To smo naredili tako, da so se na eni 

strani spustili in se postavili v ravno vrsto ter prešteli otroke. Drevesa smo 

primerjali med sabo glede na število otrok, ki so ga objemali. 

 

 
Slika 9: Merjenje debeline dreves z našimi telesi 

Vir: Lasten 

Gibanje 

Gibanje je bilo ves čas prisotno, od vseh naravnih oblik gibanja do 

premagovanja ovir, igre na gozdnih igralih, ki so zahtevala najrazličnejše 

gibalne spretnosti, oponašanje gibanja živali, guganje na podrtem drevesu, 

ki se je spremenil v našo gugalnico prevesnico (samostojno odkritje dveh 

dečkov) itd. Otrokom je bilo najbolj všeč to, da so lahko tekali po gozdu, 

plezali čez korenine, skakali z drevesnih štorov in plezali na drevesa. 

Jezik 

Pssst, poslušam (Westergren in Rantaša, 2019, str. 48): otroke sem 

spodbudila, da zaprejo oči in poslušajo zvoke narave. Vprašala sem jih, kaj 

slišijo. Nato sem sama proizvajala različne zvoke, npr. trenje storžev, 

udarjanje s palico, šumenje listja …, otroci pa so ugotavljali, kaj slišijo in od 

kod prihaja zvok. Igra se je na začetku izkazala za zelo zahtevno, kasneje pa 

sta se slušno zaznavanje in koncentracija otrok izboljšala. 

Tihi sprehod po gozdu (Westergren in Rantaša, 2019, str. 98): otroci so 

najprej opazovali, tipali in poslušali v tišini, nato pa so o tem, kar so doživeli, 

tudi pripovedovali. Pisali smo svoja imena na gozdna tla (s palico v blato, s 

postavljanjem vej, listja, storžev). 
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Slika 10: Gibalne aktivnosti v naravi 

Vir: Lasten 

Igrali smo se igro, Povej, če vidiš kaj zelenega, hrapavega, gladkega, 

okroglega, mokrega, velikega, majhnega, kar se premika itd., poimenuj in 

pokaži, kje je. Otrokom je bila igra zelo zanimiva, z velikim veseljem so si 

tudi sami izmišljali navodila. 

Dramatizacija zgodb z gozdno tematiko: Pod medvedovim dežnikom, 

Zrcalce. 

 
Slika 11: Dramatizacija Zrcalce in Pod medvedovim dežnikom 

Vir: Lasten 

Simbolna igra 

Simbolna igra je bila v gozdu še posebej močna, otroci so se med seboj 

povezali in si čisto spontano razdelili vloge. Idej jim resnično ni zmanjkalo, 

enkrat so gradili gnezda za ptičke, drugič letala in hiše, si izdelovali 

skrivališča, brlog za medvede, kuhali, pripravili smuti s pomočjo storža in 

palčke ter še marsikaj zanimivega. Med igro so ves čas komunicirali, se 

dogovarjali med seboj, reševali probleme. S pomočnico vzgojiteljice sva bili 

večkrat kar izgubljeni, saj naju sploh niso potrebovali, a hkrati tudi ponosni, 

saj je bila takšna igra velik uspeh.  
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Slika 12: polet z raketo, gradnja hiše, smuti, gradnja medvedjega brloga 

Vir: Lasten 

Narava 

Narava se je ves čas prepletala z vsemi področji kurikuluma. Najraje smo 

ležali pod drevesi in jih opazovali, objemali, dajala so nam senco, zavetje, 

ko je deževalo (otroci so jo poimenovali »drevesna streha«), se spreminjala 

skozi letne čase, kar je bilo še posebej zanimivo opazovati … 

 

 
Slika 13: Pod drevesno streho nam je lepo 

Vir: Lasten 

 

Obisk drevesne hiške: izredna motivacija za otroke, da zmorejo tudi malo 

daljšo pot in bolj zahtevno pot navkreber. Posebej privlačna so tudi igrala 

tik pred drevesno hiško, ki poskrbijo za različne gibalne izzive. Hiško smo si 

ogledali po predhodnem dogovoru in iz nje z višine opazovali drevesa. 

Otroci so bili navdušeni (»Tako pa vidi žirafa«). 

 

 
Slika 14: Obisk drevesne hiške 

Vir: Lasten 

 

Družba 

Otroci so doživljali vrtec kot okolje, v katerem so enake možnosti za 

vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje, se seznanili z varnim in 

zdravim načinom življenja (povzeto po Kurikulumu, 2007, str. 50). 
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Slika 15: Izjave otrok: kaj mi je všeč v gozdu? 

Vir: Lasten 

ZAKLJUČEK 

Ob koncu šolskega leta sva s pomočnico vzgojiteljice opazili, da postajajo 

otroci v gozdu sproščeni, da so bolj umirjeni in se bolj se zavedajo življenja, 

zvokov okrog sebe, da znajo prisluhniti in slišati (ne samo govoriti), kar 

vpliva na samo koncentracijo in slušno pozornost otrok, ki se je izboljšala 

tudi v igralnici. Kadar je v le-tej preveč hrupno, se igramo igro Minutka za 

naravo, ki poteka tako, da na stežaj odpremo okna in poslušamo zvoke iz 

okolice. Otroci zaprejo oči, se umirijo, izostrijo sluh in eno minuto samo 

poslušajo, brez govorjenja. Otroci imajo boljše gibalne sposobnosti in 

spretnosti, naravne ovire in neravna tla jim ne delajo več težav, z veseljem 

jih premagujejo in so pri tem uspešni. S tem, ko so gibalno uspešni, so 

posledično še bolj notranje motivirani za gibanje v naravi in tako se krog 

sklene. 

Otroci so bolj samozavestni, ustvarjalni, vztrajni, med seboj sodelujejo, se 

dogovarjajo, rešujejo različne izzive in nesoglasja z več empatije in posluha 

za drugega kot ob začetku šolskega leta. Tak aktiven način učenja z vsemi 

čuti in v naravi, kjer prostor skorajda ni omejen, je pokazal največji 

napredek pri nemirnih otrocih in otrocih s slabšo koncentracijo. V času 

zaprtja vrtec in vseh omejitev, ki smo jih doživljali zaradi covida, ko se je vse 

ustavilo, smo še posebej začutili moč narave, njenih pozitivnih vibracij. Ob 

ponovnem odprtju je narava postala naš drugi dom, ko se nam ni mudilo, 

ko ni bil več vsak obisk ciljno naravnan in smo se ji samo prepustili … Vsak 

dan smo odkrili nekaj povsem novega, drugačnega, neponovljivega. Se 

umirili in zadihali s polnimi pljuči. Za zaključek pa še ta misel, ki povzame 

doživetje naše skupine: »Gozd je prostor, kamor se vedno znova vračamo 

in vedno odhajamo z nasmehom in občutkom, da je svet živ, zanimiv in 

pomemben« (Györek in Hojs, 2014). 
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Odnos učencev do otrok z učnimi 

težavami v razredu 
 

VESNA MUCIĆ, prof. defektologije 

vesna.mucic@gmail.com 

 

Povzetek: Učne težave večina ljudi opredeljuje kot tiste otrokove 

težave, ki so povezane z učno neuspešnostjo. Otrokova neuspešnost 

je lahko relativna (če so njegovi dosežki nižji od pričakovanih glede 

na njegove sposobnosti, vendar to ne pomeni, da je negativno 

ocenjen) ali absolutna (če je otrok negativno ocenjen). Kot učiteljica 

dodatne strokovne pomoči sem raziskala, kako učenci v razredu 

spremljajo in sprejemajo učence z učnimi težavami. So jim 

pripravljeni pomagati ali jim njihove težave še otežujejo? 

 

Ključne besede: osnovna šola, dodatna strokovna pomoč, otroci s 

posebnimi potrebami, učne težave, učna pomoč, klima v razredu 

 

Abstract: Learning difficulties are defined by most people as those 

children's problems that are related to learning failure. A child’s 

failure can be relative (if his or her performance is lower than 

expected based on his or her abilities, but this does not mean that he 

or she is negatively assessed) or absolute (if the child is negatively 

assessed). As a teacher of additional professional help, I researched 

how students in the classroom monitor and accept students with 

learning difficulties. Are they willing to help them or their problems 

make them even more difficult? 

 

Keywords: primary school, additional professional help, children 

with special needs, learning difficulties, learning aids, classroom 

climate 
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UVOD 

Članek obravnava odnos med učenci in otroki, ki imajo učne težave v 

osnovni šoli. Otroci z učnimi težavami so obravnavani kot ena od 

skupin otrok s posebnimi potrebami. Vključeni so v redni šolski 

program osnovne šole, kjer jim učitelji pomagajo s prilagojenim 

izvajanjem programa in dodatno strokovno pomočjo (Zakon o 

osnovni šoli, 11. člen). Otroci z učnimi težavami od učitelja zahtevajo 

dodaten čas in delovno obremenitev tako pri pripravah kot tudi pri 

izvedbi in evalvaciji pouka, kar vpliva na medosebni odnos med 

učiteljem in učencem, ki ima učne težave, prav tako pa na odnos z 

ostalimi učenci v razredu. Tudi vedenjski odzivi teh otrok so pogosto 

obremenjujoči za vzgojno-izobraževalni proces.   

 

Otroci z učnimi težavami 

V literaturi različno definirajo populacijo oseb s posebnimi vzgojno - 

izobraževalnimi potrebami in učnimi težavami. Otroci z učnimi 

težavami so zelo heterogena skupina otrok, saj imajo različni otroci 

različne vrste učnih težav, zaradi različnih razlogov. Težave imajo na 

kognitivnem, izobraževalnem, emocionalnem, socialnem in drugih 

področjih in so pri učenju večje, kot jih imajo njihovi vrstniki. Otroke 

z učnimi težavami delimo na: otroke s splošnimi učnimi težavami in 

na otroke s specifičnimi učnimi težavami (Kriteriji za opredelitev vrste 

in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami, str. 23). Glede na stopnjo težavnosti učnih težav se otroci 

določenih skupin težjih oblik učnih težav lahko usmerijo v program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo preko 

postopka usmerjanja, ki ga omogoča Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami. Za skupino otrok z lažjimi do zmernimi učnimi 

težavami pa se predvideva oblikovanje Izvirnega delovnega projekta 

pomoči in pomoč v okviru šole po Konceptu dela učne težave v osnovi 

šoli (Zakon o osnovni šoli, 11. člen). 

 

Splošne učne težave  

O splošnih učnih težavah govorimo, kadar otrok ne dosega učnih 

ciljev pri večini ali vseh učnih predmetih, kar se odraža tudi v slabem 

učnem uspehu. Vzroki za tovrstne učne težave so največkrat v mejnih 

ali podpovprečnih otrokovih intelektualnih sposobnostih (Koncept 

dela Učne težave v osnovni šoli, str. 10). Otroci s splošnimi učnimi 

težavami potrebujejo veliko individualne pomoči in so pred 

usmerjanjem obravnavani v svetovalnih centrih, vzgojnih 

posvetovalnicah, mentalno higienskih oddelkih in v pedopsihiatričnih 

ambulantah. Pogosto so razvrščeni in prešolani na šolo s prilagojenim 

programom. Učne težave so lahko pogojene z notranjimi dejavniki 

(podpovprečne in mejne intelektualne sposobnosti, motnja socialno-

emocionalnega prilagajanja, slabše razvite samoregulacijske 

sposobnosti) ali z zunanjimi dejavniki (socio-kulturna drugačnost in 

prikrajšanost, dvojezičnost, neustrezno in nezadostno poučevanje …) 

(Članek učne težave, mag. Erika Hvala in Mihaela Mataič Šalamun). 
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Specifične učne težave 

Specifične učne težave so odraz delnih okrnjenosti ali počasnejšega 

razvoja nekaterih sposobnosti. Gre za neskladen ali neharmoničen 

razvoj, zaradi katerih otrok na nekaterih področjih slabše deluje, kot 

bi pričakovali glede na njegovo inteligentnost (Motnje branja in 

pisanja, Žerdin, str. 13). Otroci s specifičnimi učnimi težavami so kljub 

normalni ali včasih celo ob zelo visoki inteligentnosti neuspešni pri 

posameznih učnih predmetih, največkrat pri pisanju, branju, 

slovenščini, pozneje pri tujih jezikih, računanju, risanju, petju, 

predmetih, ki zahtevajo ročno spretnost, telovadbi. Značilno za take 

otroke je, da nimajo težav pri vseh šolskih predmetih, temveč le pri 

nekaterih. Tudi pri posameznih predmetih nimajo vedno enakih 

težav, temveč so opazna izrazita nihanja učinkovitosti pri enem 

samem predmetu. Učenec je lahko prepoznan kot učenec s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja le v primeru, ko so se 

izrazite učne težave pokazale že v dosedanjem šolanju in jih ni bilo 

mogoče odpraviti kljub vsej pomoči in prilagoditvam v prvih treh 

korakih petstopenjskega modela, ki mu jih je šola nudila v skladu s 

tretjim odstavkom 12. in 24. člena Zakona o osnovni šoli (1996), na 

enem ali več področjih branje, pisanje računanje, pravopis itd.), na 

katerih ni dosegel minimalnega standarda znanja (Učenci z učnimi 

težavami – Izbrane teme, str. 10). 

 

 

 

Problem kot osebna izkušnja  

Področje dela z otroki, ki imajo učne težave, me je zanimalo še 

preden sem se odločila za študij defektologije na Pedagoški fakulteti. 

Zanimanje za to področje pa se je razširjalo in poglabljalo skozi 

spoznanja in izkušnje, ki sem jih pridobivala tekom študija in v času 

izvajanja dodatne strokovne pomoči. Spremljati sem začela 

strokovno literaturo. Raziskava je nastajala počasi. Ideja se je 

izoblikovala že pred leti, ko sem se zaposlila v mobilni defektološki 

službi na treh osnovnih šolah. Tam sem prišla do spoznanja, da je v 

razredu prisoten drugačen odnos do učencev, ki snov težje dojemajo 

in potrebujejo dodatne razlage, bodisi učiteljev, defektologov, bodisi 

sošolcev v razredu. Zanimalo me je, kako otroci zaznavajo in kako 

sprejemajo svojega vrstnika z učnimi težavami. Nisem se mogla 

znebiti občutka, da je njihovo videnje negativno noto, vendar krivde 

in vzrokov ne gre iskati zgolj v učencih. Učenci, ki so v razredu skupaj 

z otroki z učnimi težavami, na otroke, ki imajo v šoli težave, gledajo s 

svojega stališča, ki ga nikakor ne gre obsojati,  saj so tudi oni 

obremenjeni s svojimi težavami, z učno snovjo, ki jo poslušajo v šoli. 

Vsekakor pa ima vsak pravico do svojega mnenja, pa čeprav je to 

morda nepričakovano.  

 

Na odnose do otrok z učnimi težavami v razredu pa sem postala še 

bolj pozorna kot izvajalka dodatne strokovne pomoči. Ker sem delala 

z otroki, ki imajo učne težave tudi v razredu, včasih sem pomagala 

kot asistenca odsotni, včasih celo podajala nove učne snovi, sem 
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imela to možnost, da sem lahko opazovala tudi odnose v razredu. 

Predvsem, pa me je zanimalo, kakšen odnos imajo ostali učenci do 

otrok, ki imajo učne težave. Ko sem sedela v klopi z učencem, ki je 

imel učne težave in mu kar med poukom, ko so ostali učenci 

ponavljali učno snov, ponovno razlagala snov, ki jo je slišal pred nekaj 

dnevi od svoje učiteljice, sem včasih dobila občutek, da mogoče ostali 

učenci zavidajo temu učencu, ob katerem sedim. Večkrat pa sem 

opazila in tudi slišala razne opazke, v zvezi z mojo prisotnostjo in 

privilegijem, ki ga uživa učenec poleg mene. Spet drugič sem slišala 

zbadanje sošolcev, ko sem stopila v razred in povabila učenca z 

učnimi težavami k sebi v kabinet, kjer sva z drugačnimi metodami in 

po drugih poteh skušala priti do rezultatov, do istih rezultatov, do 

katerih so se trudili priti ostali učenci v razredu, s pomočjo 

razrednega učitelja. Opazovala pa sem tudi, kako si ti učenci med 

sabo pomagajo, kdaj priskočijo eden drugemu na pomoč. Ali je ta 

pomoč spontana, ali je le neka obveznost do učencev, ki težje 

spremljajo pouk? Menim, da so otroci, ki imajo dobre odnose s 

svojimi vrstniki, zmožni svoje vrstnike razumeti in sprejeti njihovo 

drugačnost. Zaradi teh ugotovitev sem se odločila raziskati, kakšni so 

odnosi med otroki v razredih, kjer so tudi učenci z učnimi težavami.  

 

Raziskava je bila izvedena s pomočjo vprašalnika za učence. Osnutek 

vprašalnika sem izdelala na osnovi premišljene razčlenitve strokovne 

literature in na osnovi pogovora z različnimi strokovnimi delavci, ki 

poznajo problematiko otrok z učnimi težavami. Vprašalnik je bil 

anonimen, vpisati je bilo treba le starost in označiti spol in je zajemal 

28 vprašanj. Vprašanja so se nanašala na odnose učencev do otrok z 

učnimi težavami.  

 

Z anketnim vprašalnikom za učence sem želela ugotoviti:  

− ali učenci poznajo koga, ki ima učne težave,  

− je učencem neprijetno, če imajo v razredu sošolca z učnimi 

težavami,  

− se učenci radi družijo z otroki, ki imajo učne težave,  

− ali učenci menijo, da učitelji posvečajo več pozornosti sošolcem z 

učnimi težavami kot ostalim učencem,  

− so učenci mnenja, da si sošolci z učnimi težavami težje zapomnijo 

učno snov kot ostali učenci,  

− so učenci mnenja, da otroci z učnimi težavami niso tako uspešni 

kot ostali učenci  

− ali učenci poznajo težave, s katerimi se srečujejo otroci, ki imajo 

učne težave.  

 

Raziskavo sem opravila med učenci na šoli, kjer sem bila zaposlena. 

V vzorec sem zajela učence četrtih razredov osnovne šole. 

Izpolnjenih je bilo 64 vprašalnikov, ki sem jih statistično obdelala. 

Glede na odgovore lahko sklepam, da sorazmerno velik del učencev 

pozna in ve, kdo so učenci s posebnimi potrebami. Najbolj bi jim bilo 

neprijetno ob sošolcu z duševno motnjo, saj so se v večini odločili za 

ta odgovor. Najmanj bi jih motilo, če bi v razredu imeli slepega ali 
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slabovidnega sošolca. Da bi jih motil otrok na invalidskem vozičku ali 

gluh sošolec, se je odločilo manj anketiranih učencev, iz česar lahko 

sklepamo, da otroke s temi vrstami težav lažje sprejmejo medse. Z 

zadnjimi odgovori je v celoti potrjena hipoteza, da učencem osnovnih 

šol ni neprijetno, če imajo v razredu sošolca z učnimi težavami. Malo 

otrok pozna, oziroma imajo stike z otroki s posebnimi potrebami. 

Verjetno je teh otrok bolj malo v njihovi bližini, saj večina otrok ne 

pozna niti treh oseb. Iz napisanih odgovorov so otroci naštevali 

sorodnike, sosede, bolj malo pa je bilo otrok, ki obiskujejo šolo oz. 

sošolcev. Logično je, da se otroci radi družijo s svojimi prijatelji, saj je 

tako odgovorila večina vprašanih otrok. Zame zaskrbljujoče pa je 

dejstvo, da je med temi otroki tudi nekaj učencev, ki pa ne vedo, ali 

se radi družijo s prijatelji. Iz tega sklepam, da ti otroci verjetno nimajo 

prijateljev ali pa težko navezujejo stike z vrstniki. Možno pa je, da so 

med temi otroci, ki so se opredelili za ta odgovor, prav otroci z učnimi 

težavami. Skoraj polovica anketiranih otrok meni, da bi se učenec z 

učnimi težavami lahko vključil v večino dejavnosti, katere obiskujejo 

ti učenci. Večina otrok se najraje učijo sami, da pa bi se učili skupaj s 

sošolcem, ki ima učne težave, se je odločila le polovica učencev. To 

se mi zdi logično, saj, če nimaš težav v šoli, je najboljši način za 

utrjevanje pridobljene snovi, sam doma, v miru. Zanimivo se mi zdi, 

da bi se enak delež deklic in enak delež dečkov učilo s sošolcem, ki 

ima učne težave, in to prav polovica vseh anketirani otrok. Mogoče 

to izhaja iz pregovora »več glav več ve«, vendar pa se bolj nagibam k 

teoriji, da so »slabši učenci pri skupinskem učenju v vlogi učenca, 

»boljši« pa v vlogi učitelja. Tu pa se pojavi tudi vprašanje, ali je to 

učenje dolžnost, ki ti jo naloži učitelj ali pa je to dobra volja 

»boljšega« učenca. Učenci osnovnih šol se v prostem času radi 

družijo z učenci, ki imajo učne težave. Večina otrok bi se 

spoprijateljila s sošolcem, ki ima učne težave in če bi z njim kdo grobo 

ravnal ali bi se norčeval iz njega, bi ga zaščitili. Iz nekaterih odgovorov 

se zopet potrjuje tisto pravilo, da so dečki po naravi večji borci, se 

rajši pretepajo in so po odgovorih sodeč bolj zaščitniški do sošolcev, 

ki potrebujejo pomoč, pa čeprav je ta fizična. Niso pa mnenja, da so 

ti otroci v šoli lahko enako uspešni kot ostali učencí, ki nimajo učnih 

težav. Njihovo mnenje je, da se ti otroci počutijo osamljene in brez 

prijateljev v razredu. Menijo tudi, da imajo težave z zapomnitvijo 

učne snovi in potrebujejo več časa in učiteljeve razlage. Imajo pa tudi 

težave pri posameznih predmetih, ker te snovi ne morejo spremljati 

tako dobro kot ostali sošolci. Učenci so potrdili mojo hipotezo, da si 

učenci z učnimi težavami težje zapomnijo učno snov kot ostali učenci. 

Zdi se jim, da učitelji posvečajo večjo pozornost učencem z učnimi 

težavami, saj jim je potrebno učno snov večkrat podajati individualno 

in jim s tem izkazujejo večjo potrpežljivost, saj je razlaga počasnejša, 

ker ti učenci potrebujejo več časa za razumevanje učne snovi. Tudi ti 

odgovori so potrdili mojo hipotezo, da učitelji posvečajo večjo 

pozornost učencem, ki imajo učne težave. Večina otrok ne pozna 

težav, s katerimi se srečujejo učenci, ki imajo učne težave. Verjetno 

je otrokom z učnimi težavami neprijetno govoriti o tem. Iz teh 

odgovorov zaključim, da učenci poznajo težave, s katerimi se 
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srečujejo učenci z učnimi težavami ovržena. Anketirani učenci niso 

mnenja, da bi otroci z učnimi težavami morali obiskovati šolo s 

prilagojenim programom in me nadvse veseli, da so se odločili tako. 

V odgovorih na določena vprašanja se kaže precejšnja razlika med 

odgovori deklic in odgovori dečkov. Razliko verjetno narekuje način 

razmišljanja deklic, ki se razlikuje od mišljenja dečkov. Sklepam, da 

dečki za razliko od deklic ne zbirajo svojih prijateljev glede na učni 

uspeh. Deklice kot deklice pa bi rade imele prijatelje, ki so dobri 

učenci. Učenci želijo, da pouk poteka nemoteno in urejeno. Z 

dopolnilnimi razlagami ali ponovitvami razlag pa učitelji izgubljajo 

čas, ki je že tako omejen in ga imajo na razpolago za vse učence v 

razredu, ne samo za tiste učence, ki potrebujejo ponovno oziroma 

individualno razlago učne snovi. Večina otrok ne pozna težav, s 

katerimi se srečujejo učenci, ki imajo učne težave na rednih osnovnih 

šolah. Verjetno je otrokom z učnimi težavami neprijetno govoriti o 

tem. Iz teh odgovorov zaključim, da je moja hipoteza, da učenci na 

rednih osnovnih šolah poznajo težave, s katerimi se srečujejo učenci 

z učnimi težavami ovržena. Anketirani učenci niso mnenja, da bi 

otroci z učnimi težavami morali obiskovati šolo s prilagojenim 

programom in me nadvse veseli, da so se odločili tako. 

 

ZAKLJUČEK  

Iz empiričnega dela je razvidno, da bi za izboljšanje odnosov med 

otroki z učnimi težavami in ostalimi učenci v razredu učenci 

potrebovali več izobraževanja v okviru seminarskih nalog, 

naravoslovnih dni, obiskom šole s prilagojenim programom. 

Poudarek bi moral biti na spoštovanju vsakega posameznika, ne 

glede na to, kakšen je in kakšen je njegov učni uspeh. Poudariti bi bilo 

treba tudi timsko delo v razredu in čim več nalog opravljati v 

skupinah, kjer bi imel vsak možnost podati svoje mišljenje in bi ga 

ostali učenci upoštevali. Učne težave so že same po sebi dovolj hudo 

breme za otroka. V kolikor jih spremlja trpinčenje različnih oblik, 

neprimerno vedenje in neustrezne reakcije odraslih, je to lahko 

kaplja čez rob. Prav mi, učitelji, starši in vzgojitelji smo zadolženi za 

to, da kozarec nikoli ni preveč poln. Pa smo prevečkrat nerodni in ga 

prav mi prevrnemo. Otroka ne moremo presoditi po njegovih 

dejanjih. Pogosto namreč ne izražajo njega samega, temveč slikajo 

težave, ki so jih vanj položili drugi. Z diplomskim delom sem na osnovi 

teoretičnih izkustvenih spoznanj, ter s pomočjo empiričnih rezultatov 

osvetlila določene dejavnike, ki vplivajo na odnos učencev do otrok z 

učnimi težavami v razredu. Predvsem so tu problemi ustreznega oz. 

pomanjkljivega poznavanja težav, s katerimi se srečujejo učenci z 

učnimi težavami v razredu na redni osnovni šoli. Učitelji bi morali 

delati na tem, da bi otrokom omogočili iskanje informacij ob 

strokovni pomoči, prepoznavanju učnih težav pri sošolcih in ustrezno 

ravnanje ob soočanju z učnimi težavami pri sošolcih in s tem 

povezanimi problemi. Otroci s specifičnimi učnimi motnjami učenja 

imajo v sebi zmožnosti, da postanejo dobri delavci in dobri 

strokovnjaki. Imajo posebne težave in posebne sposobnosti. Prav te 

posebne sposobnosti je treba odkriti in jih razvijati. Čim prej tem 
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bolje. Tako bo otrok poleg neuspeha doživljal tudi uspeh in razvijal 

tudi dobro samopodobo. Ljudje se spreminjamo in razvijamo. 

Rastemo osebno, krepimo pa tudi svoje sposobnosti.  
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Povzetek: V vsakdanjem življenju se otroci z matematiko srečajo že 

zelo zgodaj. Matematična pismenost je zelo pomembna in le-ta se 

razvija skozi celo življenje. Matematično znanje najlažje razvijamo ob 

dnevni rutini in igranju z otrokom. Otroci najprej v domačem okolju 

pridobivajo najrazličnejše izkušnje, ki so pomembne za nadaljnji 

razvoj. Poleg staršev, ki imajo pomembno vlogo pri usvajanju 

matematičnih znanj, imajo zelo pomembno vlogo tudi vzgojitelji v 

vrtcu. Naloga vzgojiteljev je predvsem, da so pridobljene 

matematične vsebine enakomerno zastopane in se le-te hkrati 

prepletajo z ostalimi vsebinami. V članku vam bom predstavila, kaj je 

matematična pismenost, matematika in zakaj sta pomembni v 

življenju. Na primerih bom pokazala, kako lahko doma in v 

vsakdanjem življenju matematiko približamo otroku na zanimiv 

način. 

 

Ključne besede: otrok, igra, starš, razvoj, vzgojiteljica, matematika 

 

Abstract:  

Very early on in everyday life children encounter mathematics. 

Mathematical literacy is very important and it develops throughout 

life. Mathematically the easiest way to develop mathematical 

knowledge is through a daily routine and when playing with a child. 

Children gain a wide variety of experiences in their home 

environment first and they are important for the child’s further 

development. In addition to parents, who play an important role in 

acquiring mathematical skills, kindergarten teachers also play a very 

important role. The task of educators is, above all, that the acquired 

mathematical contents are evenly represented and they intertwine 

with other content. In this article, I will introduce you what is math 

and mathematical literacy and why they are important in life. I will 

use examples to show how we can bring mathematics closer to a 

child, at home and in everyday life in an interesting way. 

 

Keywords: child, play, parent, development, kindergarten teacher, 

mathematics 
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UVOD 

Matematična pismenost je uporaba matematičnega znanja v 

različnih življenjskih okoliščinah. Temelji na matematičnem znanju in 

zaživi v naravnem in socialnem okolju. Posameznik jo razvija vse 

življenje. Matematično pismen posameznik se lažje sporazumeva, 

oblikuje lastna stališča in presoja stališča in trditve drugih ljudi. 

Obvladovanje komponent matematične pismenosti olajša reševanje 

problemov z življenjskimi situacijami, ki zahtevajo sposobnost 

uporabe že pridobljenega matematičnega znanja. Razvijanje 

matematične pismenosti je pomembno zato, ker le-to otroku v 

odrasli dobi pomaga pri prepoznavanju vloge matematike v 

vsakdanjem življenju ter pri odločitvah, ki jih bo sprejemal kot 

odgovoren državljan (Lipovec, Antolin Drešar, 2019). Žakelj (2015, 

str. 8) zapiše: »Matematično pismenost v raziskavi PISA 2012 

določajo naslednji, medsebojno povezani vidiki:  

− matematične vsebine in njihova uporaba,  

−  matematični procesi, ki opisujejo, kaj naredijo učenci, da bi 

kontekst problema povezali z matematiko in tako rešili problem, 

in katere kompetence zahtevajo tovrstni procesi, ter 

− konteksti, v katere so umeščene naloge. 

 

Kot starši lahko matematično pismenost razvijemo že zelo zgodaj pri 

otroku. Otrok se pri enem letu zaveda sebe in okolice. Če otroku 

rečemo, da ima en nos, dve očesi in dve ušesi, smo ga že naučili nekaj 

matematičnega znanja. Na ta način odpiramo svet matematike – 

štejemo stvari, ki nas obdajajo. Pomembno je, da vse dejavnosti 

prilagajamo razvoju otroka in se na podlagi tega odločamo o stopnji 

zahtevnosti določene dejavnosti, ki jo ponudimo otroku. Za razvoj 

otroka je zelo pomembno, da se z njim pogovarjamo, mu razlagamo, 

mu beremo knjige, pojemo in se tudi igramo. Pravljice in pesmice 

predstavljajo zelo dobro izhodišče za razvijanje matematične 

pismenosti. V nadaljevanju bom namenila nekaj besed, kako lahko 

matematične elemente vključimo pri branju pravljic, izštevankah in 

pesmicah. 

 

Pravljice 

Obstaja veliko knjig in rim, ki vsebujejo matematične elemente, ki jih 

je mogoče uporabiti za vadbo osnovnih matematičnih konceptov, 

osnovnih spretnosti pismenosti in celo za opazovanje vzorcev, ki se 

ponavljajo. Otrok lahko v knjigi prikazuje ponavljajoče se predmete 

ali slike, ponavljajoče se barve itd. V pesmi prepozna niz podobnih 

besed, ki se rimajo ali se ponavljajo. Otrok lahko sam ali z našo 

pomočjo pride do ugotovitve, da se v nekaterih pravljicah določena 

števila pojavljajo večkrat od ostalih. Tem številom rečemo kar 

»pravljična števila«. Najbolj pogosti sta število tri in sedem, ki ju 

najdemo že kar v naslovih: Volk in trije prašički, Tri revne deklice, Tri 

muce, Volk in sedem kozličkov, Sneguljčica in sedem palčkov. 

 

Primeri, kako uporabiti matematične koncepte s pomočjo pravljic: 
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Pravljico Pod medvedovim dežnikom lahko npr. uporabimo za 

izhodišče pri številu pet, če se povprašamo, koliko živali se skriva pod 

dežnikom. Mojco Pokrajculjo lahko vključimo kot izhodišče za število 

šest, saj so poleg Mojce Pokrajculje v piskrčku še lisica, volk, medved, 

zajec in srnjak. S pomočjo pravljice Zelo lačna gosenica otrok spozna, 

da ima teden sedem dni, dneve se nauči poimenovati, Motovilko 

preberemo, preden pričnemo meriti dolžino, Žabjega kralja, ko 

nameravamo nadaljevati z geometrijskimi telesi (kraljična se pri 

vodnjaku igra s kroglo). Knjiga Tik Tak, omogoča spreminjanje lege 

kazalcev in je idealen pripomoček za spoznavanje koncepta časa. 

Otroci se bodo naučili razbrati, kolik je ura.  

 

 
Slika 1: Pod medvedovim dežnikom 

Vir: Lasten 

 
Slika 2: Knjiga Zelo lačna gosenica 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 3: Pravljice in matematična pismenost 

Vir: Lasten 
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Pomembno je, da se odrasli zavedamo, da otrok samo s štetjem ne 

usvoji pojma število. Predvsem pozorni moramo biti pri štetju mlajših 

otrok. Tudi, če je štetje napačno, ga sprejmemo in ne popravljamo. 

Predlagamo, da odrasla oseba še enkrat pravilno štejte in s tem da 

otroku priložnost, da posluša pravilno štetje.  

 

Izštevanke 

Otroci obožujejo izštevanke in prav izštevanke lahko služijo 

matematičnim ciljem, če otrok izšteva sam. Otrok zelo kmalu 

ugotovi, kje naj prične z izštevanko, če želi izšteti sebe ali prijatelje. 

Primeri takih izštevank, ki vsebujejo matematične besede, so: 

An ban, 

pet podgan, 

štiri miši, 

v uh me piši, 

vija vaja ven. 

 

 

Enci benci 

na kamenci, 

tu sedijo 

tri mladenci, 

eri beri muzikeri, 

vija vaja ven!  

 

Mi se z vlakom peljemo, 

dobro voljo meljemo, 

ko pa se ustavi vlak, 

hitro se prešteje vsak. 

1, 2, 3, vlak si ti.  

 

Zelo zanimive so tudi izštevanke, kjer otrok ocenjuje in napoveduje 

želeno število, nato pa svojo napoved preveri s preštevanjem. 

Primeri takih izštevank so: 

 

En kovač 

konja kuje, 

kol'ko žebljev potrebuje, 

en, dva, tri, 

pa povej število ti! 

 

Ena bela hišica, 

kol'ko oken pa ima? 

En, dva, tri,  

pa povej število ti! 
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Pesmice 

Tudi pesmicam lahko dodamo matematičen značaj. Predvsem 

zanimive so pesmi, ki so spremljane z gibi. Primer pesmi, kjer lahko 

vključimo matematično pismenost, je pesem Pet majhnih račk. 

Otrokom lahko pesmico zapojemo tako, da s pomočjo rokic 

ponazorimo 5 račk, nato pa z odhodom račke en prstek skrijemo in 

pokažemo, da so ostale samo še štiri račke.  Na ta način pričenjamo 

z razvijanjem računske operacije odštevanja. Lahko tudi na začetku 

pesmice povemo število račk, nato z odhodom vsake račke otroka 

vprašamo, koliko račk pa ostane. 

 

Kako pa odrasli gledajo na matematiko? 

Lipovec in Antolin Drešar (2019, str. 24), ko razmišljata o matematiki, 

trdi:  

Večina odraslih ljudi priznava, da je matematika pomemben 

predmet, a le redki razumejo, o čem sploh govori. Za mnoge je 

zbirka pravil, računskih in algebrajskih algoritmov, 

geometrijskih konstrukcij in dokazov. Tako dojemanje 

matematike je v ostrem nasprotju z matematiko, ki vključuje 

osmišljanje matematičnih objektov, ki se pojavljajo tudi v 

življenjskih okoliščinah, kot so npr. podatki ali vzorci. 

 

Menim, da v mnogih šolah še vedno poteka tradicionalno poučevanje 

matematike, ki temelji na postopkih in pravilih. Učitelj je še vedno 

tisti, ki vodi in usmerja učence v razredu. Po navadi se snov začne z 

razlago pojma in demonstracijo pričakovanega postopka reševanja 

tipičnih nalog. Tradicionalni sistem spodbuja učenje pravil in 

postopkov, a ponuja zelo malo možnosti za resnično ukvarjanje s 

»pravo« matematiko. Lipovec, Antolin Drešar (2019, str. 24), pravita: 

Večina matematikov se strinja, da je matematika znanost 

vzorcev in reda (Devlin, 1996). Vzorcev in reda ne najdemo le v 

številih in enačbah, ampak povsod okrog sebe, v naravi, v 

umetnosti, v glasbi. Taka opredelitev matematike ponuja tudi 

nov pogled na učenje slednje. Znanost je namreč vedno proces 

razumevanja ali osmišljanja. Celo najmlajši se lahko vključujejo 

v to znanost, kajti raziskave kažejo, da se od 2. do 7. leta razvije 

največ osnovnih matematičnih konceptov (Bever, Mehler, 

Epstein in Beilin, 1968). 

 

Tudi sama sem mnenja, da mora biti matematika za otroke predvsem 

smiselna, nalogo more razumeti. Z otrokom se moramo zelo veliko 

pogovarjati. V pogovoru uporabljati matematične izraze, opisati 

možen način reševanja problema, šteti itd. V predšolskem obdobju 

pa je ključno, da aktivnost izvajamo v kontekstu, ki je otroku blizu in 

se ob njem zabava. Če otroku rečemo, prinesi mi tri barvice, zanj 

naloga »prinesi mi tri barvice« ne bo smiselna, če ne bo vedel, zakaj 

jih potrebujemo. Lahko pa rečemo: »Prinesi mi tri barvice: rdečo, 

zeleno in rjavo. Narisala bova jablano.« V tem primeru bo otrok videl 

smisel, razumel bo, da za risanje jablane potrebujemo barvice. Ko 

otrok prinese barvice, jih skupaj z otrokom še enkrat preštejemo: 
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»ena, dve, tri. Super, prinesel si tri barvice.« Zelo pomembno je, da 

otroka pohvalimo, saj se mora otrok ob matematičnih dejavnostih 

počutiti dobro, predstavljati mu more veselje, doživeti more uspeh. 

Lahko se tudi zgodi, da otrok prinese manj ali več barvic. Tukaj lahko 

podobno kot prej z otrokom preštejemo barvice, otrok bo sam prišel 

do spoznanja, da je »rešitev napačna« oz. ni prinesel toliko barvic, 

kot smo ga prosili. Otroku lahko rečemo, da je prinesel več oz. manj 

barvic. Na ta način otroka seznanimo s postopkom preverjanja 

rešitve. Pomembno je, da otroku omogočimo, da sam spozna, da je 

rešitev napačna, in ustvarimo situacijo, v kateri pride otrok do 

pravilne rešitve.  

 

Konceptualno in proceduralno matematično znanje 

Kot učiteljici matematike se mi zdi pomembno, da razlikujemo med 

dvema vrstama matematičnega znanja – konceptualno (pojmovno) 

in proceduralno (postopkovno). Konceptualno znanje je 

razumevanje pojmov in dejstev. Sestavljeno je iz povezav, ki 

nastanejo znotraj miselnih shem. Konceptualno znanje je torej tisto 

znanje, ki ga razumemo. Proceduralno znanje obsega poznavanje in 

učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur. Tukaj gre za 

poznavanje pravil in postopkov, ki jih uporabljamo pri izvajanju 

rutinskih matematičnih nalog, in tudi simbolov, ki se uporabljajo pri 

predstavljanju matematike. V zgodnjem obdobju je predvsem 

pomemben konceptualni tip znanja in postopki (npr. kako odpiramo 

prstke) in simboli (npr. za števila) so v ozadju (Lipovec in Antolin 

Drešar, 2019). 

 

Matematični pojmi 

»Matematični pojmi so objekti, okoliščine ali lastnosti, ki se 

odlikujejo s skupno matematično značilnostjo in so v dani kulturi 

označeni z dogovorjenim znakom ali s simbolom.« (Lipovec, Antolin 

Drešar, 2019, str. 25). Otrokom matematične pojme, npr. krog, 

trikotnik lahko predstavimo s »približkom«, ponazorimo jim s 

predmeti iz vsakdanjega življena. Predstavila vam bom, kako lahko  

otroku približamo pojem liki (krog, trikotnik, kvadrat, pravokotnik, 

večkotnik) in pojem števila. Pojem krog lahko približamo tako, da z 

njim poiščemo predmete okrogle oblike, npr. krožnik, medalja, 

kovanec, ura. Podobno lahko naredimo še za ostale like, npr. 

trikotnik, prtiček trikotne oblike, geotrikotnik itd. Aktivnost lahko 

naredimo še bolj zanimivo in z otrokom naredimo knjižico likov 

(trikotnik, krog, kvadrat, pravokotnik, morda tudi kak večkotnik). S 

pomočjo reklam poiščemo modele iz vsakdanjega življenja. Za krog 

lahko izrežemo slike krožnika, pokrovke, prometni znak, gumb (Slika 

4). 
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Slika 4: Knjižica likov – krog 

Vir: Lasten 

 

Poglejmo si še, na kakšen način lahko otroku približamo pojem 

število. Osnove koncepta števil lahko pri otroku razvijemo s 

prirejanjem 1-1 (razvrščanjem 1-1). Bahovec idr. (1999, str. 51) pravi: 

Z razvrščanjem 1-1 se otrok približa razumevanju pojma števila. 

Odrasli spodbujamo otroka, da zlaga skupaj predmete tako, da 

vsakemu predmetu iz ene skupine priloži, doda, podstavi ipd. 

natanko en predmet iz druge skupine. Skupaj z otrokom 

opazujejo, da na koncu zmanjkajo predmeti ene ali druge 

skupine ali pa je predmetov enako v obeh skupinah. Prirejanje 

1-1 lahko nastopa v različnih težavnostnih stopnjah in je na 

stopnji ročne spretnosti in samega razvrščanja primerno za 

najmlajše, na stopnji razumevanja, opazovanja in pogovora o 

velikosti skupin pa za starejše otroke.  

Na Sliki 5 je prikazan primer prirejanja, kjer otrok postavlja na 

lubenico pečke. Iz papirnatega križnika lahko naredimo lubenico, jo 

pobarvamo, za pečke pa izstrižemo male krogce in jih pobarvamo.  

 
Slika 5: Prirejanje 1-1 

Vir: Lasten 

 

Pomen vključenosti staršev pri usvajanju matematičnih vsebin 

Ali bo otrok imel rad matematiko, je odvisno prav od staršev. 

Pomembno je, da imajo starši pozitiven odnos do matematike. 

Otroci, katerih starši se zanimajo za matematiko in vpletajo 

matematiko v vsakdanje življenje, bodo verjetno bolj razvili pozitiven 

odnos do matematike. Pomembno je, da starši že zgodaj v otroštvu 

nudijo pestro izbiro matematičnih dejavnosti in z vsakdanjo 

dejavnostjo spodbujajo spoznavanje matematičnih dobrin. Pogledali 

smo si že nekaj primerov, kje vse srečamo matematiko. V 

nadaljevanju vam bom predstavila nekaj preprostih primerov 
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aktivnosti ob dnevnih rutinah – saj prav tu najlažje razvijemo 

matematično znanje. 

 

Pri odhodu in prihodu v vrtec 

Z otrokom se pogovarjamo o obuvanju levega in desnega čevlja, pri 

zapenjanju jopice/bunde lahko preštevamo gumbe, povemo uro 

prihoda in odhoda. Ko smo v vrtcu, lahko štejemo, koliko stopnic smo 

prehodili do otrokove igralnice, preštejemo risbe, ki so obešene na 

steni, koliko otrok je že v vrtcu itd. 

Med obroki 

Preštejemo vse družinske člane in potrebni pribor, lahko štejemo 

zajemalke juhe, koliko kosov kruha imamo na mizi itd. Prtičke 

zlagamo v trikotnike ali pravokotnike.  

Pri bivanju zunaj 

Pomembno je, da se z otrokom pogovarjamo in raziskujemo. Zunaj 

lahko štejemo avtomobile, koliko prehodov smo prečkali, koliko 

korakov smo naredili do igrišča. Pri majhnem otroku si pri štetju 

pomagamo s prstki. Opazujemo prometne znake, njihove oblike. 

Iščemo matematična telesa npr. žoga – krogla.  

Peka in kuhanje 

Otroci zelo radi pomagajo pri peki. Otrok spozna, da se tekoče 

sestavine (npr. mleko, voda ...) merijo z drugo enoto kot suhe 

sestavine (npr. moka, sladkor). S pomočjo peke lahko otroku 

približamo pojem ulomek. Piškot, ki ga spečemo, damo na polovico, 

četrtine ali osmine, nato pa jih uporabi za seštevanje in odštevanje 

delov. V takih primerih bo otrok zelo hitro videl, koliko polovice ali 

četrtine naredi en piškotek eno celoto. Ko otroci sami ustvarijo 

manjše dele celote in jih vidijo pred seboj, se veliko lažje spomnimo, 

da na primer štiri četrtine tvorijo eno celoto. Kuhanje lahko naredimo 

še bolj zabavno in otroku pokažemo, kaj se zgodi, če vodi dodamo 

olje, sol, vodo (npr. pri kuhanju testenin). Pri mešanju vode in olja  

bodo otroci odkrivali in spoznavali, kako se tekočine različnih 

specifičnih tež mešajo in kako  se pri tem spreminjajo lastnosti. Otroci 

bodo prišli do ugotovitev, ki bodo temeljile na  njihovem  opazovanju, 

kar je prvi pogoj za uporabo znanstvenih metod. Pri vseh teh 

dejavnostih spodbujajte otroka, da pove, kaj opazi. Ko bomo dali sol 

v vodo, bo majhen otrok rekel, da ni soli, nekoliko večji bodo 

ugotovili, da se je sol raztopil v vodi. Ugotovitve si lahko zapišete in 

naredite dejavnost še bolj zanimivo. Tudi pri pripravi testa lahko 

vključimo otroka in ga spodbudimo, da pride do ugotovitve, da se 

trde snovi ne raztopijo v vodi (npr. moka). Če uporabljamo jajca v 

testu, lahko otroka vprašamo: »Potrebujem dve jajci, eno sem že dala 

v sestavine. Koliko jajc še moramo dati, da bo, kot piše v receptu?« 

Igre z vodo 

Skoraj ni otroka, ki se ne mara igrati z vodo. Skozi vodne igre se otrok 

lahko nauči principov merjenja tekočine in primerjave prostornine 

posod glede na obliko. S tovrstnimi igrami otrok razvija tudi 

matematični jezik, pri čemer uporablja besede, kot so težje in lažje, 

polno in prazno. Otroci naj se igrajo z vodo, jo nalivajo, prelivajo, 

polnijo različno velike kozarce, uporabljajo pa naj vrč in lijake. 
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Pomagajte jim pri uporabi lijakov. Prelivanje vode spremljajte z 

zastavljanjem vprašanj: »Koliko posodic vode morate naliti v kozarec,  

da  ga  napolnite?  Kaj se bo zgodilo, če boste za prelivanje vode  v 

kozarec uporabili še  manjšo  posodico?« Meritve lahko prikažemo s 

tabelo in grafičnimi prikazi. 

 

 
Slika 6: Igre z vodo 

Vir: Lasten 

 

Gospodinjska opravila  

Otroci so navdušeni, ko jih povabimo k sodelovanju pri gospodinjskih 

opravilih. Eden od razlogov, zakaj bi svojemu otroku dovolili, da 

opravi nekaj starosti primernih nalog, je ta, da je opravljanje 

gospodinjskih opravil tudi priložnost za učenje matematike. Zbiranje 

in shranjevanje igrač po igri se lahko spremeni v vrsto zabavnih 

matematičnih nalog – zbiranje natančnega števila igrač naenkrat, 

razvrščanje po velikosti ali barvi in podobno. Pri urejanju perila vam 

lahko otrok pomaga razvrščati oblačila po barvah ali par nogavic.  

 

Druge zabavne dejavnosti 

Izdelovanje zapestnic 

Druge dejavnosti, ob katerih se lahko skupaj zabavate, so izdelovanje 

zapestnic iz perl, nizanje perlic. Poleg vadbe finih motoričnih 

sposobnosti z nizanjem kroglic otrok prepoznava in ustvarja vzorce z 

nizanjem kroglic določene barve ali oblike/velikosti. 

Igranje s kockami ali sestavljanje sestavljanke 

Igranje s kockami ali sestavljanje sestavljanke je način, da se otroci 

naučijo slediti navodilom, določiti postavitev določenega dela 

sestavljanke glede na obliko in oceniti prostorsko dimenzijo. Pri igri s 

kockami jih lahko spodbudimo, da sestavijo stolp z določenim 

številom kock, kocke razvrstijo po barvah. Kocke pa so tudi primerne 

pri uvajanju pojma seštevanje in odštevanje, za razlago simetrije. 
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Slika 8: Igra s kockami 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 9: Štetje kock in zapis števil 

Vir: Lasten 

 
Slika 10: Računanje s kockami 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 11: Simetrija 

Vir: Lasten 
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Slika 12: Sestavljanka – učenje števil in barv 

Vir: Lasten 

 

Igranje z lončki  

Otrok s pomočjo lončkov sestavlja in ločujte lončke po velikosti. V 

primeru, ko stolp raste, pisani lončki pomagajo otroku spoznavati 

barve. Poleg tega morajo lončke postavljati v pravem vrstnem redu, 

od najmanjšega do največjega – naučijo na ta način, da se naučijo 

razvrščati po velikosti. Poleg tega, da otrok sestavi stolp, se nauči 

lončke še pospraviti tako, da zlaga v obratnem vrstnem redu in 

ugotovi, da gredo druga v drugo. 

 

 

 

Slika 13: Igra z lončki 

Vir: Lasten  

 

ZAKLJUČEK 

Kot vidimo, se z matematiko otrok sreča že zelo zgodaj v otroštvu, saj 

ga spremlja skoraj na vsakem koraku. Pomembno je, da matematiko 

posredujemo kot nekaj zabavnega in zanimivega, obenem pa tudi 

poučnega. Ob vsakem individualnem otrokovem napredku ga ne 

pozabimo pohvaliti in pokazati lastno veselja, ko otrok uspešno reši 

nalogo. Videli smo, da se otrok nauči matematike spontano, med 

tem, ko z njimi počnemo vsakdanje stvari. Skozi igro otrok razvija 

matematično pismenost in skozi čas hitro ugotovi, da je možno 

nekatere naloge ali vsakodnevne težave rešiti bolje, če uporablja 

matematične strategije in znanja. Prav starši smo tudi tisti, ki lahko 
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ogromno prispevamo k otrokovemu razvoju s tem, ko mu naklonimo 

svoj čas in ga vključimo v vsakodnevne dejavnosti. 
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Povzetek: Na prvotnem seznamu mnogoterih inteligenc najdemo 

kandidatko, ki predstavlja orientacijsko podlago za eksistencialnega 

učitelja. Tudi če nimamo znanja o njej ali brez poznavanja drugih 

avtorjev, ki pišejo o povezanosti vsega in vseh, je verjetno 

eksistencialna inteligenca že del nas in delujemo iz nje. Učitelji 

imamo osebnostne lastnosti, značajske moči in vrline, ki 

eksistencialno inteligenco povežejo z univerzalno naravo ljudi. V 

okviru te predpostavke se oblikujeta naš način poučevanja in 

pedagoška identiteta v njenem imenu, tudi če predhodno nismo 

slišali ali brali o njej. Ena anketa kaže, da so osebnostne lastnosti 

dobrega učitelja pomembnejše od naših pedagoških veščin. Učitelji 

imamo skupinske značajske moči naše profesije, ki jih je potrebno 

graditi na vrlinah znanja in modrosti, človečnosti in pravičnosti. Kot 

učitelji imamo skupna področja, ki nam kažejo priložnosti za rast v 

negovanju kreativnosti, humorja, strasti in razvoja (osebnega in 

profesionalnega). Tako prispevamo k razvoju človeškega potenciala 

in potenciala našega planeta. 

Ključne besede: eksistencialna inteligenca, značajske moči in vrline, 

lastnosti dobrega učitelja, osebni in profesionalni razvoj, kreativnost 

 

Abstract: On the original list of multiple intelligences, we find a 

candidate that represents the orientation basis for an existential 

teacher. Even if we have no knowledge about it, or without knowing 

other authors who write about the interconnectedness of everything 

and everyone, the existential intelligence is possibly already part of 

us and we might already be operating from it. Teachers have 

personality traits, character strengths and virtues that connect 

existential intelligence to the universal nature of people, and within 

this premise our way of teaching and pedagogical identity is formed 

in its name, even if we have never heard or read about it. A survey 

suggests our personal attributes are more important in being a good 

teacher rather than our pedagogical skills. Teachers have group 

character strengths to build upon knowledge and wisdom, humanity 

and justice. As teachers, we have common areas that show 

opportunities for growth that can be found in nurturing creativity, 

humour, passion and development (personal and professional). In 

this way, we contribute to the development of human potential and 

the potential of our planet. 

 

Keywords: existential intelligence, character strengths and virtues, 

characteristics of a good teacher, personal and professional 

development, creativity 
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UVOD 

Zakaj? Nekaterim med nami ta vprašalnica predstavlja radovedno 

spoznavanje sveta in je hkrati vodilo življenja, zaradi samega smisla 

in zadovoljstva, ki ga prepoznamo v našem delu, obstoju in nečem 

večjem od nas. Sprašujemo se, kdo smo mi in kdo so naši učenci, 

kakšen je namen nečesa v odnosu do širše slike. Večkrat se 

prepustimo ali poglobimo v zadane naloge z drugačnimi pristopi. 

Prizadevamo si izboljšati in ustvariti stvari, ki jih še ni. V nalogah in 

izzivih vsakdana se učimo videti večjo sliko vsega in vseh vključenih. 

Želimo razumeti navidezno nezdružljive, nepovezane delce in 

akterje, ki nam čez čas, v večini primerov preko opazovanja ali 

izkušnje retrospekcije, lahko poklonijo izjemno spoznanje ali 

pokažejo ponavljajoče vzorce, ki jih je dobro preseči ali upoštevati, 

ker kličejo po naši pozornosti. Če želimo sebi in drugim dati drugačno 

učno izkušnjo, dovolimo kreativni energiji, navdihu, pozitivnim 

čustvom, značajskim močem, čuječnosti, spontanosti in rasti svojo 

prosto pot – preko toka (angl. flowa), v katerem smo se znašli. 

Večkrat se tudi poglobimo vase, predelamo misli, prepričanja in 

čustva, mirno predihamo in/ali se potopimo v situacijo, ki nam jo 

življenje in naša vloga v šolskem prostoru ponujata – za boljšo verzijo 

naših učencev in nas samih.  

 

Mnogotere inteligentnosti 

Howard Gardner je prepoznal potrebo po takšnem eksistencializmu. 

Spraševal se je o velikih vprašanjih obstoja na našem planetu. Kot oče 

prvotnega niza mnogoterih inteligenc iz osedesetih let prejšnjega 

stoletja, ki se nanašajo na kognitivne učne stile in ostajajo priljubljene 

v svetu poučevanja, nam je ponudil bolj celovito orodje v uporabo pri 

spoznavanju moči učencev in nas samih, ob usmerjanju in doseganju 

človeškega potenciala preko načrtovanja in vključevanja dejavnosti z 

mnogoterimi inteligentnostmi pri pouku. Verjel je, da je naša 

kognitivna kompetenca bolje opisana v nizih sposobnosti, talentov ali 

mentalnih veščin, ker vsaka od njegovih inteligenc ima razvit nabor 

operacij, ki so univerzalne in delujejo neodvisno od določenega 

kanala senzoričnih vhodov/izhodov. Mi vsi imamo kombinacijo in 

različne profile glede na sledečih osem inteligenc: glasbeno, telesno-

kinestetično, logično-matematično, jezikovno, prostorsko, 

medosebno, intrapersonalno (znotraj osebno) in naravoslovno 

(Gardner, 2006). 

  

Eksistencialna inteligenca 

Sprva je deveto inteligenco predstavil kot duhovno, a ni bila dodana 

k prvotnemu naboru osmih, ker je povzročila reakcije in se ni 

kvalificirala po seznamu meril za uvrščanje. Kljub pomanjkljivim 

empiričnim dokazom, je pristala in ostala na seznamu mnogoterih 

inteligentnosti (prav tam) in kasneje so se z njo ukvarjali drugi avtorji. 

To perspektivno kandidaturo je Gardner iz duhovne preimenoval v 

eksistencialno inteligenco ali t. i. inteligenco, ki se ukvarja z našim 

vsakdanjim obstojem in velikimi vprašanji, ki se pojavljajo v vsaki 

kulturi. Ima sposobnost iskanja odgovorov onkraj zaznavnega 
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sistema človeških petih čutov. Je kot nek filozofski um širših dimenzij 

(prav tam, str. 20–21). Ta deveta inteligenca je posebna, ker 

vključuje, dopolnjuje in povezuje ostalih osem in skupaj tvorijo 

celoto. 

 

Transcendenca 

Tak način refleksije, gledanja in doživljanja fizičnega sveta ter 

delovanja v njem je star koncept. Tekom svojih življenj so se s 

podobnimi vprašanji in s transcendentalnostjo onkraj naših zaznav, v 

nekih drugih časovnih in prostorskih okvirjih, o realnosti opaženega 

zunaj nas srečevali Plato (znotraj filozofsko-matematične antike in 

idealov resnice), Sokrat (znan po svojih filozofsko-psiholoških 

dialogih, ki na poti iskanja resnice spreminjajo ljudi in družbo, preko 

postavljanja vprašanj) in Buda ali t. i. Prebujeni (v okviru indijske 

metafizike; svoje življenje je posvetil modrosti in iskanju svobode nad 

omejitvami, določenimi z ignoranco, materialnostjo in trpljenjem).  

 

Kozmična vzgoja in izobraževanje 

O medsebojni povezanosti vsega je pisala tudi Maria Montessori. V 

njenih očeh je otrok povezan z okoljem, svetom in vesoljem, z vsemi 

in vsem, kar se okoli njega dogaja na več ravneh obstoja. Univerzalni 

namen pouka je, da izobraževanje pomaga spoznati našo vlogo v 

odnosu do širše slike. O človeški vlogi in o večjih razsežnostih namena 

izobraževanja s pomenom ustvarjanja miru znotraj in zunaj nas, ki 

predstavlja posebno fazo v procesu vzgoje in izobraževanja in po 

Montessorijevo se do tega pride takrat, ko se otrok razvija po svojih 

notranjih zakonih razvoja, vsak v svojem tempu, je po mnogih 

opažanjih in obisku indijske zemlje v zadnjih letih svojega delovanja 

o tem pisala, govorila in širila ideje ona sama ter njen sin Mario 

(Stephenson, 2013). Po njenem srkajoči um postane razmišljujoči um 

in raziskovanje sveta se od čutov in domišljije postopoma premika k 

intelektu in volji, s čimer se postopoma spreminja naš pogled na svet 

in naše mesto v njem, otrok pa kaže interes spontane narave pri 

organizaciji svojega učenja. Pri spoznavanju preko nalog v 

pripravljalnem okolju se s celote preide na delčke in se gre ponovno 

nazaj k celoti – tako otrok bolje razume sebe, povezave in 

soodvisnost v odnosu z drugimi. Otrok se uči izbirati in delati na 

svojem potencialu, rojstnodani pravici, da jo sprejme kot 

odgovornost, kar je prišel podariti svetu, kjer smo vsi mi združeni v 

en narod, to je človeštvo, otrok pa je kozmično sredstvo – vsak 

poseben in unikaten, medtem ko mi, učitelji, služimo otroku, zato da 

bo nekega dne on služil svetu (prav tam). 

 

Lastnosti dobrega učitelja z vrlinami in osebnostnimi močmi 

Kaj vse naredi naše pedagoško delo dobro, učinkovito in uspešno? Za 

boljše razumevanje sebe v svetu poučevanja so nam različni avtorji 

ponudili v uporabo merilne lestvice s pripadajočimi lastnostmi 

dobrega učitelja. Po drugi strani pa so osebnostne moči tiste 

pozitivne lastnosti ljudi, ki so univerzalne narave, skupne vsem 

Zemljanom, ne glede na prostor, kulturo in čas bivanja. Teh je 
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štiriidvajset in po Petersonu in Seligmanu (2004) se jih razvrsti v šest 

vrlin: 

1. M o d r o s t  in  z n a n j e: kreativnost, radovednost, kritično 

mišljenje (odprtega duha), ljubezen do učenja in perspektiva 

(modrost); 

2. P o g u m: hrabrost, vztrajnost, integriteta (pristnost, iskrenost) 

in vitalnost (entuziazem, energija); 

3. Č l o v e č n o s t: ljubezen, prijaznost (radodarnost, skrb, sočutje, 

altruistična ljubezen) in socialna inteligentnost (emocionalna 

inteligenca); 

4. P r a v i č n o s t: državljanstvo (družbena odgovornost, 

pripadnost, skupinsko delo), pravičnost in voditeljstvo; 

5. Z m e r n o s t: odpušanje in usmiljenje, ponižnost/skromnost, 

preudarnost in samouravnavanje (samokontrola); 

6. T r a n s c e n d e n c a: ceniti lepoto in odličnost, hvaležnost, 

upanje in optimizem, humor (igrivost) in duhovnost (občutek 

smisla). 

 

Pri nas, slovenskih učiteljih, so najvišje izražene moči v poštenosti, 

prijaznosti, pristnosti in ljubezni. Nizko kotira ustvarjalnost, ki kaže 

na splošno profesionalno nerazvitost tega področja, ki si zasluži več 

posvečanja, predvsem zaradi učencev samih. Pri študentih, bodočih 

učiteljih, je na zadnjem mestu ljubezen do učenja, kar lahko pomeni, 

da je že za časa študija več zunanje kot notranje motivacije. Pri 

učiteljih (od 5. do 9. razreda osnovne šole) je premalo humorja, ki ga 

imajo učenci radi. Na zadnjih mestih obeh skupin učiteljev se najdejo 

duhovnost (modrost) in samouravnavanje (samokontrola), pri obeh 

pa je visoko življenjsko zadovoljstvo zaznano v upanju, ljubezni, 

hvaležnosti in radovednosti. Za nas v profesiji poučevanja so 

najpomembnejše sledeče vrline: modrost in znanje, človečnost in 

pravičnost. Te je potrebno spodbujati in jih omogočati v učnem in 

profesionalnem okolju našega vsakdana. 

 

Vodila omenjena zgoraj izhajajo iz izsledkov Gradiškove (2012) 

raziskave, ki se je prva posvetila vrlinam in osebnostnim močem na 

vzorcu učiteljev z močno teoretično in metodološko podlago iz 

pozitivne psihologije. Benekos (2016) pa navaja anketo, ki dobrega 

učitelja ovrednotijo z zastopanjem osebnostnih lastnosti pri več kot 

60 % in pedagoške veščine pri skoraj 40 %. Karierna odločitev v svetu 

vzgoje in izobraževanja mora v učitelju izražati entuziazem, 

zavezanost in angažiranost pri delu s prav takimi osebnostnimi 

lastnostmi, poleg radovednosti, skrbnosti, energičnosti in 

navdušenja. Dobra kombinacija so pedagoške spretnosti, pomešane 

s strastjo in neprestanim profesionalnim razvojem, pri čemer si 

učitelji lahko pomagamo z refleksijo, ranljivostjo in ponižnostjo, da 

smo se pripravljeni opazovati, si postavljati vprašanja in se spoprijeti 

z izzivi v imenu izboljšav. Strast do dela, zaznana pri učiteljih, se na 

drugi strani pokaže pri učencih v obliki navdušenja do predmeta, 

zanimanja do učenja in notranje sposobnosti, da vedo, kako se učiti 

(prav tam). Millerjeva (2012) je dobrega učitelja ubesedila tako:  
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− ustvarja nalezljivo navdušenje nad poučevanjem; 

− je ustvarjalen; 

− dodaja tempo in humor pri pouku;  

− pripravlja izzive za učence; 

− spodbuja, je potrpežljiv, ne obupa nad učenci; 

− kaže zanimanje za učence kot ljudi; 

− je dober poznavalec slovnice in nudi dodatne razlage na licu 

mesta; 

− si vzamete čas, da odgovori na vprašanja po pouku;  

− obravnava vse učence v razredu enako; 

− pušča svojo čustveno prtljago zunaj učilnice. 

 

Eksistencialni učitelj 

Tudi če nimamo teoretičnega znanja s tega področja, imamo 

priložnost biti učitelj z eksistencialno občutljivostjo, kajti njen obstoj 

na prvotnem seznamu inteligenc in širjenje razmišljanja o njej krepita 

znanje in vedenje o njenih kvalitetah in s tem postajamo bolj zavedni 

praktikanti njenih moči v pedagoški praksi, kljub vsem pomanjkljivim 

kvantitativnim dokazom. Kvalitativno raziskavo notranje celovitosti 

eksistencialnega učitelja pa nam ponujajo opisi praktičnih primerov 

in praktikantov, ki tako delujejo iz svoje biti, eksistencialne esence 

(Roberts, 2010). Eksistencialni učitelj se pogosto sooča z izbirami in 

osebnimi odločitvami, ki jih ponujajo izzivi učiteljevanja v času 

družbenih in strokovnih sprememb. K temu doda še ustvarjalnost, 

domišljijo in lastno potovanje v svetu šolstva kot del osebnega in 

profesionalnega razvoja, kot protiutež svetu številnih pravil, 

primerjanja, tekmovanja, merjenja uspešnosti z rezultati in ocenami 

v okviru kontrole nad majhnimi koščki učiteljevega vsakdana in 

kurikula v povezavi z učnimi načrti. Boljši rezultati učenja in 

poučevanja pridejo z ustvarjanjem splošnega globalnega učinka 

preko nas, ljudi, za naš planet, ki ga puščamo za seboj. Z 

zanemarjanjem notranje avtoritete in pomembnejše vloge učitelja v 

vzgoji in izobraževanju se dovoli širjenje dehumanizacije. S tem se 

učiteljem odvzemajo tudi uvidi in intuicija, razvita skozi leta izkušenj 

na podlagi začetkov učiteljevanja preko nabiranja instinktivnega 

znanja, ki je kot tihi glas vodil učitelja in bogatil njegov notranji svet. 

V takih primerih eksistencialna inteligenca nudi oporo in podporo, da 

se učitelj ne izgubi v tehnokratskem sistemu s pretiranim poudarkom 

na zunanjosti,  ker dinamika (samo)raziskovanja in rasti je del 

naravnega učenja in naravnih procesov, ki se jih zvabi iz notranjosti 

ljudi (prav tam). Eksistencialni učitelj se večkrat odloča za držo proti 

oviram in izzivom, ki bi ga definirali z vidika odnosov, strokovnosti in 

individualno (osebnostno), ker se odloča za svobodo nad 

dojemanjem grožnje svoji učiteljski identiteti in namenom 

poučevanja. Zato spreminja svet z zgledom in pusti odtise v 

delovnem okolju z občutljivostjo na eksistencialna vprašanja, ki so 

univerzalna. Prizadeva si ustvariti premike onkraj trenutne zunanje 

realnosti in se zaveda prave lastne vrednosti (prav tam) in kakšen je 

večji namen vsega, če svojo nalogo opravi po svojih najboljših močeh 

– za planet, učence in zase. 
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TEORIJA V PRAKSI 

1. PRIMER: MY SUPER ASSISTANT 

Zamislila in ustvarila sem si osebnega asistenta v digitalnem svetu, ki 

je deloval preko mojega kanala YouTube v razredu in za časa 

razredne karantene, namesto videoklica. Nekajminutni video 

(avtorsko delo, z rednim prikazovanjem znaka za ustavljanje 

posnetka na točno določenih mestih, zaradi različnih učnih 

dejavnosti) je vseboval načrtovane korake in elemente redne ure 

pouka ter reciptivne in produktivne spretnosti rabe jezika. Poleg 

angleškega naglasa je imel moj asistent tudi svoj tempo, humor in 

tipične človeške odzive na obrazu, kar je delovalo domače in toplo v 

odnosu preko ekrana. 

 

 
Slika 1: Asistent, ki vodi učno uro Animal Families 

Vir: Lasten 

 

 

 

2. PRIMER: MY TOWN & MY PET 

Zadnji dve učni poglavji sem združila v govorni nastop za prikaz 

produktivne rabe jezika in ocenjevanje znanja. Petošolci so postali 

kreatorji sveta in svojega mesta. Poimenovali so ga, predstavili so 

dejavnosti in lego stavb v njem. Na tem sprehodu po mestu jim je 

družbo delal hišni ljubljenček, ki so ga ustvarili s pomočjo domišljije 

– z izbiro mešanja najljubših domačih in divjih živali (tri živali v eni), 

ob tem so si hišnega ljubljenčka predstavljali kot živo bitje in ga 

opisali po zunanjem zgledu, dodatnih lastnostih in sposobnostih. 

Predpriprave (sestavljanje besedila in osnutka dveh plakatov) so 

učenci opravili pri rednem pouku TJA, kjer so jim bila ponujena 

navodila in jezikovna vodila po kategorijah, kot pomoč pri 

samostojnem sestavljanju besedila v dveh šolskih urah v šoli. 

 

 
Slika 2: Kreatorji svojega mesta in hišnih ljubljenčkov 

Vir: Lasten 
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3. PRIMER: A POEM, JUST FOR FUN 

Zadnjih deset minut pouka v mesecu marcu sem učenca vprašala, ali 

bi napisal 'poem, just for fun'. Petošolec mi je odvrnil, da ne zna, ker 

še nikoli prej ni. Povabila sem ga k izzivu pred tablo, katerega je 

sprejel in zagotovila sem mu, da bo voden, napisal pa bo sam. Nisem 

imela naslova zanj, zato sem ga spodbudila, naj pomisli na nekaj, kar 

ima resnično rad in bi lahko o tem pisal, kot da je živa oseba s katero 

se pogovarja in ima nek odnos. Izbral je našo deželo Slovenijo in 

mislim, da sva se z vsako vrstico v nastajanju oba spogledovala in se 

potiho spraševala, kaj bo sledilo. Prav v tem je bila čarobnost 

sedanjega trenutka, kateremu sva se prepustila in vodilo ga je do 

nastanka te čudovite pesmi – njegove prve. 

 

Dear Slovenia 

 

I like your sea, forests and lakes. 

Interesting, small and beautiful. 

 

I like swimming, walking 

and playing music with you. 

 

Blue, green and light yellow. 

Like your sea, forests and the morning sun. 

 

I like walking with you in my life. 

 
Slika 3: Petošolčeva pesem Draga Slovenija 

Vir: Lasten 

 

4. PRIMER: LESSONS FROM A LEGEND – KOBE BRYANT 

Moja ideja medpredmetnega povezovanja in poučevanja sledi učnim 

načrtom in povezuje različne šolske predmete v smiselno celoto s 

pomočjo dobro izbrane teme, ki z bogato učno snovjo ponuja skupno 

učno izkušnjo v 8. ali 9. razredu pri: tujem jeziku angleščini (TJA), 

slovenskem jeziku (SLJ), športu (ŠPO), likovni umetnosti (LUM) in 

karierni orientaciji (šolska svetovalna služba). 
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Učna tema: Kobe Bryant 

Učna snov: pisanje povzetkov; raba ključnikov; življenjska obdobja; 

življenjepis; preteklik; zapuščina; uresničitev otroških sanj; napotki za 

najstnike; sanjsko delo/sanjski poklic; delovne navade; miselna 

naravnanost; mentaliteta zmagovalcev; košarka; pravila igranja; liga 

NBA; Slovenci v NBA; animirani film Dear Basketball (razlaga 

povezave z animiranim filmom: Kobe Bryant je zanj prejel oskarja, saj 

je bil posnet po scenariju njegove istoimenske pesmi, Dear 

Basketball, deljene s publiko za časa upokojitve); tehnike risanja; 

risanje na črno podlago; poezija; pesniška sredstva; pisanje poezije. 

 

Po zgledu Bryantovega pesniškega izražanja večletnega odnosa, ki ga 

je imel z otroškimi sanjami in košarko, sanjskim poklicem, so učenci 

pri angleščini pisali svoje primere pesmi v prostem verzu s pomočjo 

tabele, ki jih je vodila od naslova do končne vrstice z danimi 

smerokazi uspešnosti v obliki emotikonov. Ti so jim omogočili 

sprotno samoocenjevanje in možnost izboljšav, kolikor so bili učenci 

sami sposobni ustvariti in si dovoliti izboljšati glede na nivoje 

usvojenega znanja iz preteklika (Past Simple Tense), razumevanja 

pesniških sredstev (personification, simile, repetition in imagery) in 

splošnega znanja tujega jezika angleščine pri povezovanju kitic in 

izražanju svojih misli, občutij in domišljije. 

 

Ker ta izdelek ni bil uvrščen v kategorijo ocenjevanja znanja, sem 

učence, ki jim sprva ni šlo ali so imeli odklonilen odnos do naloge, 

povabila na dopolnilni pouk (5 učencev), da so se reorganizirali v sebi, 

bili dodatno motivirani in nadoknadili zamujeno. Tako je nastal 8-

minutni videoposnetek in zanje je to bila prva taka izkušnja. Meni je 

pomenilo ogromno, da nam je – skupinsko gledano – vse to uspelo 

na daljavo. Le medvrstniško ocenjevanje pred končno oddajo izdelka 

nam ni uspelo najbolje, saj je bil izziv posebne vrste to organizirati 

med samim videoklicem ali v popoldanskem času, izven naše redne 

ure pouka, ko se niso smeli družiti med seboj. 

 

Učenci so si ogledali prvo, osnovno različico videoposnetka in podali 

predloge za vizualne izboljšave. Všeč jim je bila ideja, da bi bil naslov 

pesmi v videu najprej povezan s slikovnim gradivom, ki bi namignil na 

prihajajočo vsebino pesmi, katera se je s časovnim zamikom začela 

izpisovati s sledenjem digitalni roki, ki je hipnotično ustvarjala besede 

in kitice na podlagi slike zvezka z lastnoročnim zapisom z nalivnim 

peresom (za kar se je odločilo 53 % učencev) ali s potipkano pesmijo 

v dokumentu Word ali spletni učilnici OneNote (47 % učencev).  

 

Po prebrani pesmi je sledila zaključna vrstica, Love you always (po 

Bryantovem zgledu pisanja), s podpisom pesnika/pesnice šele v 

zaključnih sekundah predstavitve. Tako so imeli učenci poklonjen čas 

in priložnost igrivega uganjevanja, kateri sošolec ali sošolka je 

zapisala prikazano pesniško umetnino, glede na poznavanje pisave ali 

interesov drug drugega. Nadvse so si zaželeli vključili glasbo in 
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izbrana je bila instrumentalna klavirska podlaga glasbenika Kygo 

(Kygo – Piano Jam).  

 

Video je bil objavljen in ogledan z učenci pri naši uri rednega pouka 

za časa izobraževanja na daljavo, tik pred Bryantovo prvo obletnico 

smrti (januarja 2021). Po premiernem ogledu filma preko ekrana so 

nekateri ostali brez besed, nato pa je bilo slišati, da je to samo naše, 

tako posebno in lepo, da so učenci tega osmega razreda tudi večinsko 

izglasovali, da se ta videoposnetek ohrani samo med nami, kar 

spoštujem še danes. 

 

 
Slika 4: Povezovalni elementi v zaključku videoposnetka; Bryantu v spomin in 

zahvalo za navdih in učenje 

Vir: Lasten 

 

5. PRIMER: NOTES TO MYSELF – THE 9th INTELLIGENCE 

− Postavljaj radovedna vprašanja, ki pletejo uro pouka in 

angažirajo učence pri (samo)raziskovanju, kreativnem 

razmišljanju, ponujanju rešitev in usvajanju znanja preko 

različnih učnih kanalov. Ponudi jim več skupinskega dela, 

medpredmetnih povezav ali projektnega dela. 

− Pomagaj učencem videti širšo sliko s pomočjo vizualnih 

materialov in delno pripravljenih gradiv, ki jih bodo dopolnili 

s svojimi prispevki. Predstavi jim namene učenja, kriterije 

uspešnosti in uporabnost naučenega onkraj učilnice, z 

nudenjem razumevanja posebnih povezav med snovjo v šoli 

in njihovimi življenji. Naj delijo osebne zgodbe in doživetja. 

Naj gradijo odnos s prihodnostjo našega planeta, h kateri 

bodo prispevali, vsak na svoj način. 

− Z učenci si poglej zadnje strani novega poglavja v učbeniku, ki 

predstavlja končni učni rezultat novega tematskega sklopa 

(kar se pričakuje, da skupaj usvojimo glede standardov znanja 

in jezikovnih spretnosti). Vprašaj učence, kaj vse 

potrebujemo, kaj se želijo in morajo naučiti, da skupaj 

prehodimo to učno pot. Soustvarjaj z njimi. Izdelaj razpored 

ur in vsebinski načrt pouka z njihovimi idejami, ki gredo v 

sprotno pripravo. 

− Ustvarjaj učne spominčke, tako da v zaključnih minutah 

pouka učence vprašaš, kaj jim je najbolj ostalo vtisnjeno v 

spominu in kaj vzamejo s seboj k naslednji uri angleščine. Naj 
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povedo ali zapišejo v obliki zapisa My Biggest Takeaway. 

Zahvali se jim bolj pogosto: Thank you for today. 

− Povabi jih k sprejetju izziva učiteljevega asistenta ali 

izmenjave vlog učitelj-učenec. Ponudi jim več priložnosti, da 

pokažejo svoje talente in posebnosti, da delijo sebe in svoje 

sanje ter prispevajo z učnimi vložki svojih močnih področij in 

zanimanj. 

− Ali bi si moji učenci želeli imeli učne skupine za ponavljanje in 

utrjevanje snovi preko socialno-emocionalnega učenja v 

šolskih in izvenšolskih prostorih? 

 

 
Slika 5: Opomnik 

Vir: Lasten 

 

 

ZAKLJUČEK 

Vprašajmo se pogosteje, kdo so naši učenci in kaj jim poklanjamo za 

časa našega pouka. Kakšni učitelji smo, kje je naša vrednost in kje 

njihova? Kje vse se še najde prostor s priložnostmi za našo rast? 

Kakšen večji namen ima naša prisotnost na šoli, kaj predajamo svetu 

preko novih generacij otrok? Pomembno je postavljati vprašanja, 

tudi ko se ne gre za ocenjevanje znanja učencev. Ponavadi 

najzahtevnejše in hkrati najboljše preizkuse dostavi šolsko življenje 

samo, ko naše učenje izhaja iz nas. Z boljšim poznavanjem sebe lažje 

pomagamo učencem, predvsem pri tistem, po čemer nas kliče 

njihova pozornost in za iskanje boljših odnosov. Ko nas spremlja 

notranja naravnanost, da ima vsak šolski dan potencial, da nas nauči 

česa novega, postajamo lahko samo boljši, ko vstopimo v učilnico 

polno otrok, ki prav tako imajo svoje priložnosti in možnosti biti boljši 

– zase in za naš planet. Zato je dobro biti v koraku s časom glede 

nadgradnje operativnega sistema in posodobitev v aplikaciji po 

imenu Učitelj.  
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Učenje italijanskega jezika s 

pomočjo stripa 
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Povzetek: V jugozahodnem delu slovenskega ozemlja italijanska 

manjšina sobiva z večinsko slovensko skupnostjo. V takih mešanih 

območjih je učni proces usmerjen v osvojitev obeh jezikov. Učitelji, ki 

poučujejo na različnih slovenskih osnovnih šolah na narodnostno 

mešanem območju slovenske Istre, kjer se poučujeta oba jezika, so 

mnenja, da je mogoče opaziti velike vrzeli v znanju italijanskega 

jezika (Kompara, 2014). Zato je naloga nas učiteljev italijanskega 

jezika podkrepiti to znanje, ga približati učencem in z inovacijskimi 

pristopi vzbuditi zanimanje za učenje le-tega. Odločila sem se, da 

izpeljem projektno delo, ki vključuje oba jezika, omogoči učencu 

primerjavo snovi v obeh jezikih in ga spodbudi za ustvarjanje v 

italijanskem jeziku, drugem jeziku. Na podlagi poslušane pravljice 

Kraljična na zrnu graha so učenci ustvarili strip v slovenskem in 

italijanskem jeziku. 

 

Ključne besede: slovenski jezik, italijanski jezik, strip, medpredmetno 

povezovanje 

 

Abstract: In the southern part of the Slovenian territory, the Italian 

minority is a member of the majority Slovenian community. In such 

mixed areas, there is an learning process guided by the acquisition of 

language courses. Teachers who teach at various Slovenian curricula 

in the national area of the Slovenian Istria, who learn both languages, 

believe that they can be very strong in the knowledge of the Italian 

language. On the other hand, our Italian language teachers' task is to 

support this knowledge, and to bring scholars and innovative 

approaches closer to them and to encourage them to learn more. On 

the other hand, it has been decided that the implementation of the 

project, which includes both languages, will allow scholars to suit the 

substance of both languages and to encourage training in the Italian 

language. On the basis of the obedient ruler Kraljična na zrnu graha, 

scholars formed a comic in Slovenian and Italian. 

 

Keywords: Slovenian language, Italian language, comic, intermediate 

connection 
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UVOD 

Italijanski jezik je za učence večinskih šol na narodno mešanem 

območju slovenske Istre drugi jezik. Navzočnost govorcev 

italijanskega jezika omogoča učencem neposredno rabo italijanščine 

zunaj šole. Večjezični in večkulturni prostor spodbuja neposredna 

srečanja ljudi obeh etničnih skupin pri vsakodnevnih opravilih. 

Izpostavljenost drugemu jeziku omogoča, da se učenci učijo jezika 

tudi naravno, v življenjskem okolju. Ko nakupujejo v trgovini, 

naročajo sladoled v slaščičarni, kupujejo knjige v knjigarni ali se 

vključujejo v športna društva. Navzočnost dvojezičnih tabel in 

napisov spremlja in neposredno uči učence jezika v njihovem 

domačem okolju. Zato ima pouk drugega jezika čedalje večji pomen 

v vsakdanjem življenju. Prav zato se pouk italijanščine drugega jezika 

prilagaja novim izzivom, uvaja sodobne pristope učenja ter učenčevi 

stopnji ustrezne in življenjske učne vsebine (UN, str. 4). Komunikacija 

v tujem jeziku, v tem primeru v drugem jeziku okolja, je kompetenca 

posameznika, je njegova sposobnost razumevanja govornih sporočil, 

vzdrževanja in zaključevanja pogovorov ter branja. Navsezadnje tudi 

razumevanja in pisanja besedil skladno s potrebami posameznika, 

kar privede posameznika, v tem primeru učenca, do pozitivnega 

odnosa kulturne raznolikosti in zanimanja za jezike. V učencu se 

aktivira medkulturna komunikacija (Dičovski, 2020). Sporazumevalna 

zmožnost pomeni zmožnost za sporazumevanje. Gre za sporočanje 

in sprejemanje besedil. Gre za zmožnost sporočevalca in prejemnika 

besedil, ki sodelujeta v dvosmernem sporazumevanju. Ker pa je 

človek edino bitje, ki se sporazumeva z besednim jezikom, je 

pomembno, da pri učenju jezika učenec razvija svojo jezikovno 

zmožnost, da obvlada znanje danega besednega jezika. Prav zato je 

temeljni cilj pri pouku slovenščine razvijanje sporazumevalne 

zmožnosti. Kar je temelj pri vseh učečih se jezikih (Bešter Turk, 2011). 

Tudi pri učenju italijanskega jezika kot drugega jezika okolja. Pri 

pouku drugega jezika učenec razvija sporazumevalno zmožnost v 

italijanščini. Sporazumevalna zmožnost temelji na razvoju: 

glasoslovnega, oblikoslovnega, skladenjskega, besedoslovnega in 

besediloslovnega znanja, sporazumevalnih zmožnosti (branje, 

poslušanje, govorjenje, pisanje) za samostojno uporabo drugega 

jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov ter za druge 

govorne in pisne oblike sporočanja ter (med)kulturnega zavedanja in 

sporazumevanja (UN, str. 6). Učenci v 4. razredu osnovne šole že 

sprejemajo in tvorijo besedila v drugem jeziku (italijanskem jeziku). 

Pojavijo se tudi prve primerjave med prvim in drugim jezikom. Učenci 

ozaveščajo osnovna pravila jezikovne rabe v italijanščini. Pri pouku 

drugega jezika učenci uporabljajo splošni pogovorni jezik. Besedišče 

je povezano z njihovim življenjem in interesi. Izbrana besedila so 

vsebinsko blizu učencem. Teme so znane in razumljive. Vsebine in 

dejavnosti so prilagojene učenčevim miselnim, čustvenem razvojem 

in področju zanimanja (UN, str. 10). Na začetni stopnji učenja učenec 

pretežno dopolnjuje ali povezuje posamezne povedi v preprosto 

besedilo, pozneje pa samostojno tvori različna besedila. 
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Opredelitev problema 

Pri načrtovanju dela v razredu se prepogosto srečujem z 

nemotiviranostjo učencev pri učenju drugega jezika, zato sem želela 

na poseben in zanimiv način učence motivirati za delo. V tem 

starostnem obdobju učenci že samostojno zapisujejo preprosta 

besedila, razumejo navodila za delo in razberejo preprosto sporočilo 

iz obravnavanega besedila. Zato sem se odločila za metodo 

projektnega dela, ki bi spodbudilo učence k obravnavi besedila 

celostno, in sicer k poslušanju, branju in pisanju v njihovem drugem 

jeziku, italijanskemu jeziku. Projektno delo je temeljilo na poslušanju 

in branju pravljice v slovenskem jeziku, nato poslušanju pravljice v 

italijanskem jeziku, poustvarjanje pa v obeh jezikih, izdelava stripa 

tako v slovenskem jeziku kot v italijanskem jeziku. Najprej sem se 

pripravila na projektno delo z izborom teme. Izbrala sem klasično 

pravljico Hans Christiana Andersena, Kraljična na zrnu graha. Temo 

sem predstavila učencem. Dejavnost sem izvedla v okviru dneva 

dejavnosti Pišem pravljico, ki je potekal v prazničnem decembru. 

Določila sem oblike in metode dela. Oblike dela so bile frontalna, 

individualna oblika in skupinsko delo. Metode dela pa razgovor, 

razlaga, delo z besedilom, pripovedovanje, poslušanje, pisanje in 

risanje. Pri izvedbi projektnega dela sem medpredmetno povezala 

predmete slovenščine, italijanščine in likovnega pouka. Pri tem sem 

upoštevala znanje, ki ga učenci dosežejo v okviru teh predmetov. Ta 

način sem izbrala, ker medpredmetno povezovanje spodbuja 

učenčevo ustvarjalnost in izkoristi vse njihove potenciale. 

Medpredmetno povezovanje je ključen koncept sodobnega 

likovnega izobraževanja. Povezovanje likovnih pojmov z besedno 

interpretacijo - pisanje, pripomore k doumevanju likovnega pojma in 

obratno (UN, str. 26). Izbira stripa kot učnega orodja je temeljila na 

tem, da strip spodbudi zanimanje učencev in je v pomoč pri 

utrjevanju usvojenega znanja. V njem je jezik, ki je enostaven in 

vsesplošno razumljiv. Druga funkcija stripa je, da uči tudi brati (v 

slovenskem jeziku in italijanskem jeziku), saj učenci lažje in raje 

berejo, ker besedilo povežejo s slikami. Tretja funkcija pa je, da 

pomaga tudi učencem s težavami pri učenju jezika, saj ta zagotavlja 

vizualne namige »tujih« besed iz slik. Poleg tega uporaba stripa 

temelji na konceptu oblikovanja in spodbujanja motivacije in 

spodbudi zanimanje učencev o določeni temi. V tem primeru 

obravnavi umetnostnega besedila pravljica in razvoj jezikovnih 

zmožnosti v obeh jezikih (Kovačič, 2012). 

 

Strip 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) strip razlaga kot zgodbo, 

prikazano z zaporedjem slik in z besedilom navadno v oblačkih. Sitar 

(2017, str. 7) ga poimenuje »pankrt popularne kulture brez 

čistokrvnega rodovnika, križanec med likovno umetnostjo in 

književnostjo. Strip je najpogosteje sestavljen iz sličic in besedila. 

Besedilo je največkrat napisano v oblačkih kot dialog ali izražene 

misli. Sličice pa nam predstavijo osebe in okolje, v katerem se zgodba 

dogaja. Strip je posebna književna  vrsta, potrebno je vedeti, kako 
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besedilo prebrati. Včasih pa je potek zgodbe označen s številkami. V 

stripih avtorji puščajo namige bralcu, kako določeno besedo ali 

poved prebrati. Ilustrirana literatura ima zelo velik vpliv na učenje 

učencev. Ta pripomore k razvoju miselnih in jezikovnih zmožnosti. V. 

Rot Gabrovec (2003) pravi, da so tudi dobra motivacija, ki spodbuja 

otroke, da se vedno znova vračajo v literarni svet. Ilustracije so tudi 

pri otroku dobra motivacija za branje in pisanje. 

 

Projektno delo: Ustvarjanje stripa v slovenskem in italijanskem 

jeziku 

Hans Christian Andersen: Kraljična na zrnu graha/La principessa sull 

pisello 

 

1. faza 

Za uvodno motivacijo sem naštela nekaj naslovov pravljic in učenci 

so morali ugotoviti, kdo jih je napisal: Gradi raček, Mala morska 

deklica, Palčica, Kraljična na zrnu graha, Snežna kraljica … Nato sem 

povedala naslove pravljic v italijanskem jeziku: Regina delle nevi, La 

principessa sul pisello, Pollicina, Ariel, Brutto anatroccolo. Učenci so 

poslušali snov v slovenskem in italijanskem jeziku. Izboljševali so  

svoje sporazumevalne zmožnosti. Učenci so ugotovili, da gre za 

pisatelja H. C. Andersena. Na kratko sem jim predstavila njegova dela 

in življenje. Učencem sem nato prebrala besedilo – pravljico v 

slovenskem jeziku. Skupaj smo opravili analizo besedila. Učenci so 

glasno, razumljivo in interpretativno prebrali besedilo tudi sami. 

Določili smo temo književnega besedila in določili glavne književne 

osebe. Sledil je ogled risanke v italijanskem jeziku, »La principessa sul 

pisello«. Z ogledom risanke (avdiovizualno učenje) so učenci bolje  

razumeli besedilo in lažje tvorili dialoge v stripu. Ob poslušanju  in 

poslušanju z gledanjem  pravljice učenci razvijajo osnovne strategije 

poslušanja in slušnega razumevanja ter sporazumevalne strategije. 

Učenci so v obeh primerih spoznali nekaj preprostih, pogosto 

rabljenih jezikovnih struktur in besedišče s predlaganimi temami. 

Izbrano besedilo je bilo preprosto in kratko. Z učenci smo se 

pogovarjali o značilnostih pravljice, ki smo jih spoznali v prejšnjih 

urah pri obravnavi pravljic, tako avtorskih kot ljudskih. Naredili smo 

primerjavo poslušanje pravljice v slovenskem in italijanskem jeziku. 

Učenci so v skupinah iskali značilnosti pravljice. Ustvarili smo tudi 

slovar besed slovensko-italijanskega jezika. Učencem sem pomagala 

pri izgovorjavi, prevodu in zapisu besed. Učenci so po skupinah 

poročali o opravljenem delu. Po tem sem od učencev pričakovala 

naslednje učne rezultate:  

− Učenci razvijejo zmožnost doživljanja, razumevanja in 

vrednotenja književnega besedila. 

− Učenci ustrezno odgovorijo vprašanja o bistvenih podatkih v 

prebranem besedilu in na vprašanja o poteku dogajanja in ga 

obnovijo.  

− Učenci prepoznajo značilnosti pravljice (formalni začetek in 

konec, prepovedi, pravljična števila, tipične pravljične osebe, 
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pravljične motive, nasprotja), Izboljšajo sporazumevalne veščine 

v slovenskem in italijanskem jeziku. 

 

2. faza 

Strip v slovenščini 

Učenci so najprej naredili strip v slovenskem jeziku. Dobili so 

pripravljene stripovske podloge, kjer so bili že narisani književni 

junaki in oblački. Za to varianto sem se odločila, da se učenci 

posvetijo bolj besedišču kot likovnem ustvarjanju. V stripu so učenci 

obnovili pravljico, zapisali so glavne dialoge književnih oseb in 

ohranili sporočilnost teme pravljice.  

Slika 1: Naslovnica stripa v slovenskem jeziku 

Vir: Lasten 

 

 

 

Uporabili so kratke besede, enostavne povedi. Pisanje je temeljilo na 

dialogu med književnimi osebami. Razbrali in natančno so 

posredovali značilnosti oseb, kraja, dogodka in okoliščin ter jih 

vključili v predstavitev. Razbrali so zaporedje dogajanja in pri 

tvorjenju besedila so uporabili, skladno z okoliščinami in 

prejemnikom, ustrezno besedišče, slog, slogovno in zvrstno 

zaznamovanost ter sporočilni namen.  

 

          
Slika 2: Primeri dialogov v slovenščini 

Vir: Lasten 

 

Strip v italijanščini 

Pri ustvarjanju stripa v italijanskem jeziku pa sem učencem pustila 

večjo ustvarjalno svobodo, saj sem želela spodbuditi njihovo 

ustvarjalnost in izkoristiti vse njihove potenciale, da bi vzbudila večjo 

motivacijo za delo. Ustvarili so ga sami, od risanja do pisanja 

dialogov. S svojim likovnim izražanjem so razvijali likovno domišljijo 

in likovno mišljenje, sposobnost raziskovalnega dela in razumevanje 
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vizualnega okolja. Izražali so občutja, stališča in vrednote izvzete iz 

umetnostnega besedila (UN, str. 4). Učenci so narisali najmanj 8 

kvadratkov – pasic v priljubljenih okvirčkih. Okvirčki so bili narisani z 

ravnilom. Okvirčki kadrov so bili lahko različno veliki in  različnih 

oblik. Risali so obnovo pravljice, vključili so glavne pravljične junake 

in k njim oblačke za besedilo. Učenci so uporabljali enostavne povedi. 

Kratke besede, njim že znano jezikovno besedišče. Pomagali so si tudi 

s predhodno ustvarjenim slovarjem besed.    

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

Slika 3: Strip v italijanskem jeziku 

                                                   Vir: Lasten                                                          

 

                       
                                      Slika 4: La principessa sull pisselo 

                                                    Vir: Lasten 

 

3. faza: Analiza dela 

V zaključni uri sem povzela vsebino učnih ur in se z učenci pogovorila 

o načinu dela, kakšni so bili njihovi vtisi o drugačnem načinu dela. 

Učenci so bili zelo odzivni. Navedli so veliko pozitivnih komentarjev. 

Všeč jim je bilo poslušanje pravljice v obeh jezikih. Nekoliko 

naporneje jim je bilo pisanje dialogov v italijanskem jeziku. 

Ustvarjanje stripa pa jih je vsekakor motiviralo za delo. Učenci so po 

skupinah poročali, katere značilnosti pravljice so zasledili v slovenski 

različici pravljice Kraljična na zrnu graha in te primerjali z značilnostmi 

italijanske verzije pravljice »La principessa sull pisello«. Pravljico so 

obnovili ter prepoznali njene značilnosti. Ob koncu ure so vrednotili 

svoje delo in predstavili svoje izdelke – stripe. 
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ZAKLJUČEK  

Učni proces je bil uspešno izpeljan. Poudarek je bil na 

sporazumevanju, izboljšavi sporazumevalnih veščin ter spoznavanju 

snovi v italijanskem jeziku. Učne dejavnosti so bile med seboj 

povezane in so si logično sledile. Učenci so preko vodene obravnave 

književnega besedila razvijali zmožnost doživljanja, razumevanja in 

vrednotenja književnega besedila. Obogatili so besedni zaklad. Z 

izvedbo take učne ure sem želela učencem še bolj približati drugi jezik 

– italijanski jezik, saj s takim načinom dela učenci osvajajo 

kompetence za vseživljenjsko učenje, poslušajo, berejo in pišejo v 

italijanskem jeziku, razmišljajo pa v slovenskem jeziku, primerjajo 

razlike in podobnosti v prvem in drugem jeziku in s tem gradijo zavest 

o sistemu jezika – poslušanja se naučiš s poslušanjem, govorjenja z 

govorjenjem in pisanja s pisanjem. 
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Najstnik, zadovoljen sam s 

seboj?  
 

POLONA ROZMAN, prof. angl. 

polona.rozman@ostpavcka.si 

 

Povzetek: Vse prevečkrat se dogaja, da se ljudje vedno znova in 

znova vračamo k avtomatskim negativnim mislim. Za najstnike še 

posebej velja, da imajo občutljivo samopodobo in jim je mnenje 

sovrstnikov o njih zelo pomembno. Zato je nujno, da jih čim prej 

naučimo, da je mnenje, ki ga imajo sami o sebi, pomembnejše. V 

članku je opisano, katere vrste negativnih misli obstajajo, kako jih 

preženemo, ko se pojavijo in kako sem svoj oddelek sedmošolcev 

naučila te tehnike.  

 

Ključne besede: mravlje, negativne misli 

 

Abstract: Too frequently, people return to the same automatic 

negative thoughts. Especially teenagers have fragile self-esteem and 

deeply value their peers' opinion about them. Therefore, it's 

essential that we teach them to value their own opinion about 

themselves even more. The article describes the types of negative 

thoughts, how to destroy them as soon as they arise and my 

experience of teaching this technique to my class of 7th graders.  

 

Keywords: ants, negative thoughts 
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UVOD 

Charles Horton Cooley, ameriški sociolog, je na začetku 20. stoletja 

rekel: »Jaz nisem to, kar mislim, da sem, in nisem to, kar ti misliš, da 

sem. Sem to, kar mislim, da ti misliš, da sem« (Shetty, 2020, str. 3). 

Obdobje najstništva je, milo rečeno, naporno. Samopodoba je 

bistvenega pomena, v veliki meri pa izhaja iz načina, kako se človek 

pogovarja sam s seboj. Daniel Amen, pomemben ameriški psihiater, 

začetnih slikanj možganov SPECT, omenja pravilo 18-40-60. Pravi, da 

ko smo stari osemnajst let, nam je izredno pomembno, kaj drugi 

mislijo o nas. Pri štiridesetih nam je vseeno, kaj drugi mislijo o nas. 

Ko pa dosežemo starost šestdeset let, ugotovimo, da v vsem tem 

obdobju sploh nihče ni razmišljal o nas, ker je bil vsak tako 

obremenjen sam s seboj (Amen, 2021). Lansko leto sem pod okrilje 

dobila razred, kjer ne mine dan, da ne bi bilo obtoževanja, tožarjenja, 

žaljenja in podobno. V oddelku je kar nekaj posameznikov, ki ne 

sprejemajo drugačnosti, so zelo veliki pesimisti, vidijo le negativno v 

situacijah ali pa so se preprosto nepripravljeni prilagoditi ali sprejeti 

drugačno mnenje. Velik zalogaj, torej.  Iz dneva v dan sem brez 

uspeha reševala medsebojne konflikte. Iskala sem poti, kako 

učencem priučiti, da drugačnost ni slaba in naj poskušajo v situacijah 

videti dobro. Nato pa sem naletela na posnetek Dr. Amena, ki je 

opisal način, kako spremenimo svoj način razmišljanja. Njegovo delo 

me je začelo zanimati – kupila sem nekaj njegovih knjig in poslušala 

razna predavanja. Odločila sem se, da uvedem spremembe v svoje 

življenje in tovrstnega razmišljanja naučim tudi svoje učence.  

Negativne misli 

Jay Shetty navaja, da imamo vsak dan 70.000 do 80.000 misli, od tega 

kar 80 % takšnih, ki se ponavljajo (Shetty, 2021). Daniel Amen v svoji 

knjigi dodaja, da ob vsaki misli, ki jo imamo, se v možganih sprosti 

določena kemikalija – le-ta je lahko koristna za naše telo ali pa mu 

škoduje. Če torej dan na dan razmišljamo o stvareh, ki nas skrbijo, 

jezijo ali v nas prebudijo kakšne druge negativne občutke, smo tako 

rekoč ves čas pod stresom in s tem svojemu telesu zelo škodujemo. 

Pojavijo se lahko glavoboli, težave z želodcem itd. Tako se nam, kadar 

smo pod stresom, roke ohladijo, srčni utrip se pospeši, pritisk se 

poviša, dihanje je bolj plitvo in hitrejše, mišice niso sproščene in roke 

se bolj potijo. Zato je torej izjemnega pomena, da ne verjamemo 

vsaki svoji misli, kajti vsaka ni resnična. Kadarkoli se pojavijo 

negativne misli, je pomembno, da jih izzovemo in sami sebi 

dokažemo, da so le redko resnične. Tako jim odvzamemo njihovo 

moč. (Amen, 2016, str. 111). Dr. Amen v vseh svojih knjigah te 

avtomatske negativne misli (ang. Automatic Negative Thought) 

imenuje mravlje (angl. ANTs). Pravi, da lahko naše misli preplavijo kot 

mravlje odejo, kadar imamo piknik na prostem. Ena takšna mravlja 

ne predstavlja težave, dve ali tri so že bolj nadležne, dvajset ali 

trideset pa jih že prestavlja problem. Spodaj so naštete vrste mravelj 

s primeri. Zadnje štiri so še posebej nevarne, zato jih lahko 

imenujemo kar rdečke.  

1. Mravlje skrajnosti – gre za situacije, kjer nekaj dojamemo kot 

odlično ali katastrofalno. Vmes ni ničesar. Če učenec pri 
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matematiki dobi zlato priznanje, se počuti najboljši 

matematik vseh časov, če pa mu uvrstitev na državno 

tekmovanje ne uspe, se počuti kot največja zguba in se 

tekmovanja nikoli več ne želi udeležiti.  

 

2. »Vedno mravlje« – Ko se učencu zgodi nekaj neprijetnega, 

npr. da dobi zahtevno vprašanje pri ustnem ocenjevanju, 

razmišlja, da »vedno on dobi najtežja vprašanja«, kljub temu, 

da je izvlekel listek. Sem spadajo misli, ki vključujejo besede 

»vsi«, »nihče«, »vedno«, »nikoli«, »vse«, »nič«.  

 

3.  »Mravlje krivde« - sem spadajo misli, ki vključujejo, kaj 

»moramo storiti«. Po naravi smo ljudje takšni, da kadarkoli 

vemo, da nekaj »moramo« narediti, tega nočemo. Učenci si 

na primer proti koncu počitnic rečejo, da se »jutri pa res 

morajo začeti učiti« ali pa »morajo pospraviti sobo«, »morajo 

k babici na obisk«. Veliko lažje je, kadar zamenjajo ta izraz z 

»koristno bo, da se začnem jutri učiti, »želim si čisto sobo, 

zato jo bom pospravil« in »Rad bi obiskal babico«. Sem 

spadajo tudi misli, ki prepovedujejo stvari in vsebujejo izraz 

»ne smem«. Če se ne zgodi, tako kot si je učenec zamislil, ga 

nato grize slaba vest.  

 

4. »Mravlje dajanja nalepk« – v tem primeru učenci sebe ali 

druge označijo z določenim izrazom, kot je kreten, idiot, 

debeluh, Bosanec in podobno. Tako ga vržejo v isti koš z vsemi 

ostalimi »idioti«, ki so jih poznali do sedaj in ga ne 

obravnavajo kot individualno osebo, ki ji jim pač ni všeč 

oziroma se ne ujamejo z njo.  

 

5. »Negativne mravlje« – gre za misli, ko v vsaki situaciji vidijo 

le negativno. Na primer v času šolanja na daljavo so učenci 

videli le, da se niso mogli družiti, pogosto je bila razlaga 

podana na manj kakovosten način, za pisalno mizo so 

preživeli več časa, kot takrat, ko so po šoli naredili le nalogo. 

Redki so bili učenci, ki pa so poudarili pozitivne vidike šolanja 

na daljavo, na primer, da so lahko dlje časa spali in si v večini 

primerov sami razporedili, kdaj bodo opravili obveznosti.  

 

6. »Bralke misli« – to so misli, v katerih so učenci prepričani, da 

vedo, kaj si sošolci mislijo. Primer bralke misli je, da se dve 

učenki na igrišču med pogovorom smejita, tretja pa ju od 

daleč opazuje. Prepričana je, da se pogovarjata o tem, kako je 

pri športu padla, kljub temu, da tega od daleč ne more slišati. 

 

7. »Jasnovidne mravlje« – učenci predvidijo, kaj vse bo sledilo 

nekemu neprijetnemu dogodku, kot je slaba ocena. Učenec 

dobi slabo oceno, zato je prepričan, da bo mama slabe volje, 

ne bo mu dovolila na zabavo, tam bodo vsi iz razreda, v 

ponedeljek so bodo pogovarjali le o zabavi, zato bo izločen, 
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nato ga tudi pri skupinskem delu nihče ne bo izbral v skupino 

in zopet bo moral delati sam, kjer bo padla še ena slaba 

ocena.  

 

8. »Mravlje obtoževanja« – to so najbolj strupene »mravlje«, 

kjer učenci krivijo druge ljudi za težave, ki jih imajo v svojem 

življenju. V takšnih primerih lahko slišimo: »Zaradi njega ...«, 

»On je kriv …«, »Kako naj bi vedel …« in »To se ne bi zgodilo, 

če on ne bi…«  

 

Iz spodnje tabele je razvidno, kako so avtomatske negativne misli 

oziroma »mravlje« pogosto prisotne tudi v življenju učiteljev in 

drugih odraslih.  

 

 Učenci  Učitelji Drugi odrasli 

Mravlje 

skrajnosti 

»Največ 

sledilcev 

imam. Car 

sem.« 

»Najslabši učitelj 

vseh časov 

sem.« 

»Nesposobna 

kuharica sem.« 

Vedno 

mravlje 

»Vedno vse 

pozabim, ko 

pišem test.« 

»Nikoli ne 

bom popravil 

geografije.« 

 »Nihče od 

učencev me ne 

mara.« 

»Vsakič, ko 

prosim kolege za 

»Vse mi gre 

narobe.« 

»Moj mož me 

nikoli ne 

posluša.« 

 

 

pomoč, me 

zavrnejo.« 

 

 

»Vedno moram 

vse sama.« 

Mravlje 

krivde 

»Učiti se 

moram.« 

»V knjižnico 

moram.« 

»Ne smem 

zamuditi.« 

 

»Teste moram 

popraviti.« 

»Tokrat ne 

smem pozabiti 

poklicati in se 

dogovoriti za 

športni dan.« 

»Plačati moram 

račune.« 

»Ne smem 

kupiti še enih 

čevljev.« 

»Morala bi se 

bolj potruditi, 

da ga 

obdržim.« 

 

Mravlje 

dajanja 

nalepk 

»Grde zobe 

imam.« 

»Neumen je.« 

»Nesposoben 

sem si 

organizirati delo 

tako, da ne bi 

zamujal rokov.« 

»Tuji jeziki mi 

ne grejo.« 

»Tak sem kot 

moj oče.« 

Negativne 

mravlje 

Učenec pri 

testu doseže 

49/50 točk.  

»Nisem 

dosegel vseh 

točk.« 

Po dveh letih 

iskanja učitelj 

kemije dobi 

službo kot učitelj 

v podaljšanem 

bivanju. 

Z družino se na 

soboto 

odpravimo na 

morje, a je 

vreme precej 

hladno. 
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»Matej je pisal 

bolje od 

mene.« 

»Delal bom le 

popoldan.« 

»Ne bom imel 

toliko možnosti 

za 

napredovanje.« 

»Ne moremo 

se kapati.« 

»Grozna gneča 

je v akvariju 

zaradi slabega 

vremena.« 

Bralke misli »Ko me ni 

zraven, se 

norčujejo iz 

mene.« 

»Moj govorni 

nastop se jim 

zdi neumen.« 

 

»Smejijo se 

mojim novim 

hlačam.« 

»Ravnatelj ne 

ceni mojega 

dela.« 

»Prevzeti hoče 

moj posel.« 

»Noče z mano 

na koncert.« 

 

Jasnovidne 

mravlje 

»Ker jutri 

pišem test in 

sem tudi 

ustno 

ocenjen, bom 

sigurno vse 

pozabil.« 

 

»Edini fant na 

predmetu 

Sodobna 

»Zamujam v 

službo. Sigurno 

me bo videl 

ravnatelj, ki me 

je že opozoril 

glede tega. Spet 

se bom moral 

zagovarjati.« 

 

»Učenci 

zamujajo na uro, 

»Mož je šel na 

pijačo s 

prijatelji. Vem, 

da bo pozabil 

na najino 

obletnico.« 

 

»Ženi sem 

posodil avto za 

v službo. Vem, 

da bo dobov 

priprava hrane 

sem. Kar 

pripravim se 

lahko na 

vsakodnevno 

zafrkavanje.«  

 

 

 

ko imam 

hospitacijo. 

Sedaj bo šlo vse 

le še na slabše.« 

 

»Četrtkovo 

predavanje bo 

izguba časa.« 

pripeljala 

popraskanega, 

jaz pa bom 

zapravil pol 

plače za 

popravilo.«      

Mravlje 

obtoževanja 

»On je začel.« 

»Če me ne bi 

udaril, ga jaz 

ne bi brcnil.« 

»Če bi se učenci 

normalno vedli, 

jaz ne bi začela 

kričati.« 

»Zaradi tega 

razreda ne 

hodim rad v 

službo.« 

»Če me žena ne 

bi zanemarjala, 

ne bi toliko 

časa preživljal v 

gostilni.« 

»Zaradi tvojega 

zapravljanja si 

ne moremo 

privoščiti 

smučanja.« 

 

 

Pobijanje mravelj  

Odločila sem se, da svojemu razredu predstavim koncept »pobijanja 

mravelj«. Temu sem namenila pet ur oddelčne skupnosti. 

1. ura oddelčne skupnosti: 
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Prvo uro sem predstavila vrste mravelj, ki obstajajo z veliko primeri, 

ki sem jih skušala izbrati tako, da bi se najstniki lahko videli v teh 

situacijah. Presenetljivo, tema je bila zanimiva ravno tistim učencem, 

katerih sem najbolj želela, da se jih dotakne. Predvajala sem jim 

video, v katerem Jay Shetty vpraša štiri najstnice, naj napišejo, 

kakšne mnenje imajo o sebi, za katerega vedo, da ni dobro za njihovo 

samopodobo. Dekleta nato te misli zapišejo in glasno preberejo, v 

drugem prostoru pa jih skrivaj poslušajo mlajše sestre. Nato voditelj 

razkrije mlajše sestre in dekleta prosi, naj glasno preberejo te misli 

tako, kot da jih govorijo sestram. Vse odločno odklonijo. S tem jim 

pokaže, da rek »Ne stori drugemu tistega, kar ne želiš sebi« lahko 

preoblikujemo tudi v »Ne govori sebi tega, kar ne rečeš nekomu, ki 

ga imaš rad.« (Shetty, 2021) 

 

2. ura oddelčne skupnosti 

Nato smo drugo uro obnovili, katere vrste mravelj poznamo in 

ugibali, katerih mislimo, da se pojavlja največ. Dekleta so se nagibala 

k mravljam krivde, fantje pa so se odločali med vedno mravljami in 

mravljami skrajnosti. Učence sem z žrebom razdelila v pare. Vsak par 

je prejel prazno preglednico z nazivi mravelj, opis vsake vrste ter 

nekaj izmišljenih mravelj, ki so jih nato razporejali v skupine. Potekali 

so resni pogovori, kam bi katero mravljo razporedili, največ težav so 

imeli pri ločevanju bralk misli in jasnovidnih mravelj. Opazila sem, da 

nekateri ne razumejo izraza »jasnoviden«, zato smo ga natančno 

razložili, učenki, ki sta vse vrste mravelj dobro razumeli, pa sta podali 

še vsaka en primer jasnovidne mravlje. 

Vrste mravelj, ki so jih razporejali v skupine: 

 

1. »Učiti se moram.« 

2. »Vedno vse pozabim, ko pišem 

test.« 

3. »Pri testu sem izgubil tri točke. 

Najslabši učenec vseh časov 

sem.« 

4. »Zaradi tebe so nas dobili, ko 

smo špricali.« 

5. »Nikoli ne bom popravil 

geografije.« 

6. »On je začel. Nisem jaz kriv.« 

7. »Nihče od  sošolcev me ne 

mara.« 

8. »Ves čas me gleda, ker hoče 

prepisovati od mene.« 

9. »Če ne bi šli na izlet na morje za 

tri dni, bi imel čas opraviti 

domače branje.« 

10. »Debela sem.« 

 

 

11. »Noče me izbrati v ekipo, ker 

misli, da ne znam zadeti trojk« 

12. »Vsakič, ko prosim sošolce za 

pomoč, me zavrnejo.« 

13. »Moja sestra me nikoli ne 

posluša.« 

14. »Vse mi gre narobe.« 

15. »V knjižnico moram. 

16. »Učitelj je slabe volje. Ne bom 

popravil negativne ocene. 

17. »Nočem se preseliti na obalo, 

ker ne bom nikogar poznal, v šoli 

se bodo norčevali iz mene, poleti 

bo prevroče in prijatelji me ne 

bodo nikoli več poklicali.« 

 

 

Primer, kjer so učenci zelo uspešno mravlje razporedili v ustrezne 

skupine:  
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Slika 1a: Primeri »mravelj« 

Vir: Lasten 

 
Slika 12: Primeri »mravelj« 

Vir: Lasten 
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3. ura oddelčne skupnosti: 

Naslednjo uro smo namenili temu, da so sami učenci razmišljali, kaj 

so tiste mravlje oziroma negativne misli, ki se jim pojavljajo v glavi, 

ali pa slišijo sošolce/prijatelje/starše, da jih izrečejo. Povedala sem, 

da jih bomo nato skupaj razporedili v ustrezno skupino in jim 

predlagala, naj v svojem zapisu spremenijo spol ali katerokoli 

okoliščino, ki bi izdala, kdo je to zapisal. Ni namreč pomembno, kdo 

je kaj zapisal, ampak kam bomo mravljo razporedili in še 

najpomembneje, kako jo bomo uničili. Vsak učenec je prejel tri lističe 

za zapis negativnih misli. Večina je tudi zapisala tri, dva učenca sta 

napisala po dve, dve učenki sta prosili za dodaten listič. Spodaj je 

nekaj zapisov. Izbrani so tako, da se ne ponavljajo.  

 
K verouku moram. 

Nikoli ne bom dokončal študija. 

Ker ne znam dobro ciljati na koš, sem 

zadnji izbran v ekipi. 

Nikoli ne bom prva pri teku, vedno 

bom zadnja. 

Pri testu sem dobil 2, zato me nihče ne 

mara. 

Nikoli ne bom skočil več kot 110 cm. 

Neumen sem. 

Najbolj mozoljast sem. 

Učitelj me ne mara. 

Učiti se moram. 

Vedno dobimo preveč naloge. 

K zobarju moram. 

Ona je kriva, da se mi je zlomil 

najljubši svinčnik.  

Nisem se dovolj učil, spet bom dobil 

slabo oceno in mi bo mami vzela telefon. 

Ni jim všeč moja nova frizura. 

Nikogar ne bo na moj rojstni dan. 

Nikoli nimam nobene ideje.  

V šoli vedno samo ocenjujejo. 

Na testih nič ne znam. 

Pri pouku nič ne razumem. 

Kar naredim, je vedno narobe. 

Grozne lase imam.  

Nihče me ne mara, ker sem debel.  

Na testih vedno vse pozabim. 

 

V šoli samo rešujemo naloge in 

pišemo teste. 

Ves čas me gleda, ker je nisem 

počakal na poti domov.  

Ko me ni bilo v šoli, so se sigurno 

slabo pogovarjali o meni. 

Nisem močan. 

Če bi bila tiho, ne bi bila v težavah. 

Moram narediti dodatno nalogo.  

 

 

Zatem smo s skupnimi močmi frontalno razporedili mravlje po 

skupinah. Učenci so izdelali plakate z nazivom in primeri mravelj. 

Steno, ki je v učilnici namenjena oddelčni skupnosti, smo nato okrasili 

s temi plakati.  
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Slika 2: Izdelani plakati mravelj 

Vir: Lasten 

 

4. in 5. ura oddelčne skupnosti 

Učence sem naučila načina, kako tem mravljam oziroma negativnim 

mislim odvzamemo moč in jim preprečimo, da bi preplavile naše 

misli. Na ta način smo prijaznejši v pogovoru s seboj in na dolgi rok je 

tudi naša samozavest boljša. Smo srečnejši. Najprej sem predstavila 

primera, opisana spodaj. Dr. Amen v svoji knjigi opiše način, ki ga je 

predstavila Katie Byron v svoji knjigi Loving what is, imenuje pa ga 

preobrat (Amen, 2016, str. 118). Bistvo le-tega niti ni pozitivno 

razmišljanje, ampak razmišljanje, ki se najbolj približa resnici. Ko 

opazimo, da imamo v glavi negativno misel, si postavimo štiri 

vprašanja: 

1. Ali je res? (ali je misel, ki se nam je porodila, resnična) 

2. Ali je popolnoma res – smo v to prepričani bolj kot vesolje 

samo?  (ker smo na prvo vprašanje zaradi 

jeze/razočaranja/žalosti skoraj sigurno odgovorili za »da«) 

3. Kako se počutim, kadar verjamem tej negativni misli? 

4. Kako bi se počutil, če te misli ne bi imel? 

 

Nato originalno negativno misel oziroma mravljo obrnemo v njeno 

nasprotje. Razmislimo, katera varianta je bližje resnici.  

 

Primer 1:  

Prijatelji mi vedno lažejo. 

1. Ali je res? 

Da. 

2. Ali je popolnoma res? 

Ne. 

3. Kako se počutim, ko razmišljam, da mi prijatelji lažejo? 

Razočaran sem, osamljen, izdan.  

4. Kako bi se počutil brez te misli? 

Še vedno bi bil dobre volje, sploh še, ker je petek.  

Nasprotje te mravlje je: Nikoli se mi še nihče ni zlagal. Sedaj je 

potrebno ugotoviti, katera misel od obeh naštetih je bližje resnici. Ko 

dobro razmislim, ugotovim, da mi je lagal le eden od prijateljev, ki niti 
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ni moj najboljši prijatelj, ampak le soigralec v rokometni ekipi. 

Njegovo mnenje niti ni tako pomembno.  

 

Primer 2: 

Pred govornim nastopom pri slovenščini: 

»Vsem bo moj govorni nastop o Michaelu Jacksonu dolgočasen, saj 

nihče ne posluša njegove glasbe.« 

1. Ali je res? 

Da. 

2. Ali je popolnoma res? 

Tega ne morem vedeti, dokler ne končam s predstavitvijo. 

3. Kako se počutim, ko razmišljam, da bo vsem nezanimivo? 

Živčen sem, strah me je, da se bodo norčevali iz mojega 

glasbenega okusa, v glavi si že rišem scenarije, kaj bo 

popoldan zapisano na TikToku. 

4. Kako bi se počutil brez te misli? 

Še vedno bi ponosen na svojo nalogo, ki sem jo izdeloval 14 

dni in bi komaj čakal, da sošolcem predstavim prizor iz filma, 

ki je res zanimiv in mislim, da ga ni videl še nihče.  

 

Originalno misel spremenim v njeno nasprotje: Vsem bo moj nastop 

tako všeč, da bodo mesec dni govorili le še o tem. Razmislim, kaj je 

bližje resnici in oblikujem tisto verzijo, ki se mi zdi najbolj realna. Kako 

bodo sošolci sprejeli vsebino moje naloge, ne vem, vem pa, da sem 

se potrudil, da bom predstavil le zanimiva dejstva iz njegovega 

življenja. Mogoče koga navdušim nad njegovo glasbo.   

 

Za zaključek smo mravlje, ki so jih sami zapisali, obračali in približevali 

resnici. Izbrala sem primere mravelj, ki so jih zapisali sami. Učenci so 

delali v tričlanskih skupinah: razdelila sem jih heterogeno glede na 

njihovo razumevanje koncepta mravelj.  

Rezultati, ki so nastali: 

 

Mravlja Realna misel 

Neumen sem.  Ne gre mi geografija, zgodovina, 

matematika in angleščina. Delam pa 

lepe stvari iz lesa. 

V šoli vedno samo ocenjujejo.  V šoli je preveč testov, rad imam pa 

dneve dejavnosti in ko delamo v 

skupinah. 

Nisem močan.  Toliko kot oče še ne dvignem, lahko pa 

dvignem več od vseh sosedov. 

Nisem se dovolj učil, spet bom 

dobil slabo oceno in mi bo mami 

vzela telefon. 

Počakal bom na rezultate. Če bo slabo, 

bom kmalu popravil. 

Na testih vedno vse pozabim. Letos smo pisali 11 testov. Štirje so bili 

negativni. 

 

ZAKLJUČEK 

V uvodnem roditeljskem sestanku za naslednje šolsko leto 

načrtujemo, da bodo učenci po parih predstavili vrste mravelj tudi 
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staršem, izdelali izročke in jih razdelili. Gre namreč za obdobje, ko si 

postavimo neke cilje za šolsko leto in smo bolj pripravljeni za novosti 

kot v iztekajočem se šolskem letu, sploh še, če je bilo tako 

turbulentno, kot zadnji dve. Vedno sem bila mnenja, da je v življenju 

v težkih situacijah potrebno iskati rešitve, ne potencirati težav. Svojo 

mravljo »Zakaj vedno jaz dobim najhujši razred?« sem torej 

spremenila v »Popolni niso, se pa iz dneva v dan naučimo kaj 

novega.« 
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Opismenjevanje v 1. razredu po 

elementih formativnega 

spremljanja 
 

SIMONA SLOGOVIČ BRUMEN, prof. raz. pouka 

simona.brumen@gmail.com 

 

Povzetek: Prispevek opisuje učenje črk v 1. razredu osnovne šole ter 

učenje branja in pisanja ob pomoči elementov formativnega 

spremljanja. Opismenjevanje obsega štiri komunikacijske 

sposobnosti: poslušanje, govorjenje, branje in pisanje. Prispevek se 

osredotoča predvsem na branje in pisanje. Učenci prihajajo v šolo z 

različnim predznanjem in temu je potrebno prilagoditi sam začetek 

učenja črk. Veliko časa torej namenimo razvijanju 

predopismenjevalnih spretnosti, kjer s pomočjo didaktičnih iger 

razvijamo zavedanje glasov v besedi. Ob pomoči didaktičnih iger so 

učenci bolj motivirani za učenje, pokažejo večjo mero samozavesti, 

razvijajo boljšo in dalj časa trajajočo pozornost ter se tako na zabaven 

in neprisiljen način učijo. Ob elementih formativnega spremljanja 

spoznajo in skupaj z učiteljem tvorijo namene učenje in kriterije 

uspešnosti, se naučijo sodelovati z drugimi, vrednotiti svoje delo in 

vrednotiti delo svojih sošolcev. 

Ključne besede: opismenjevanje, formativno spremljanje 

 

Abstract: The article describes the process of learning letters, 

reading and writing by means of formative assessment in the 1st year 

of primary school. 

Teaching literacy skills comprises four communication skills: 

listening, speaking, reading and writing. In the article, the main focus 

is on reading and writing. Due to the fact that children enter school 

with varying educational backgrounds, the beginning of the letter 

learning process should be adapted accordingly. Therefore, a lot of 

time is spent on developing pre-literacy skills, in which we develop 

phonemic awareness by means of educational games. Game-based 

learning helps increase students’ motivation, self-confidence, 

concentration, and provides a fun and natural way of learning. By the 

use of the formative assessment elements, students, in collaboration 

with teachers, become aware of learning goals, they form success 

criteria and are engaged in self-assessment and peer feedback. 

 

Keywords: teaching literacy skills, formative assessment 
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UVOD 

 V 1. razredu je opismenjevanje zelo pomembno. Obsega 

sistematično obravnavo in utrjevanje črk. Predvsem pa je 

pomembno razvijanje in utrjevanje tehnike branja ter pisanja. Z 

različnimi pristopi poučevanja slovenščine želim pri učencih razviti 

tehniko branja, branja z razumevanjem enostavnejših besed in 

povedi ter sposobnost zapisovanja črk, besed ter krajših povedi. 

Vsekakor je pouk potrebno individualizirati, saj pri učencih prihaja do 

velikih razlik v predznanju in kasneje tudi pri usvajanju črk. Za učenje 

branja ter pisanja je potrebno učence ustrezno motivirati. 

 

Začetno opismenjevanje 

Predbralne in predpisalne spretnosti razvijamo pred obdobjem 

začetnega učenja branja in pisanja z različnimi igrami za razvijanje 

predbralnih ter predpisalnih spretnosti (Grginič, 2004). Začetno 

opismenjevanje je temeljna faza v procesu opismenjevanja in traja 

celotno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje – v 1. in 2. razredu kot 

sistematično usvajanje tehnike branja in pisanja, v 3. razredu pa kot 

njeno utrjevanje in izboljševanje (Učni načrt, 2011, str. 4). Začetno 

opismenjevanje vključuje: 

– Razvijanje predopismenjevalnih sposobnosti: vidno razločevanje, 

slušno razločevanje in razčlenjevanje, orientacija na telesu, v 

prostoru in na papirju, grafomotorika, pravilna drža telesa in pisala, 

smer pisanja. 

– Razvijanje tehnike branja in pisanja besed in enostavčnih povedi z 

velikimi in malimi tiskanimi in pisanimi črkami. 

– Razvijanje branja z razumevanjem in pisanje besedil, ustreznih svoji 

starosti, spoznavnih, sporazumevalnih in recepcijskih zmožnosti 

(Učni načrt, 2018, str. 9–10). 

 

Začetne mesece v 1. razredu posvečamo veliko pozornosti razvijanju 

predopismenjevalnih spretnosti, urimo orientacijo v prostoru, na 

telesu ter na papirju, učence navajamo na pravilno sedenje pri mizi, 

na pravilno držo pisala in ustrezen pritisk na podlago. Ob tem 

učencem pomagajo sličice, ki ponazarjajo določeno dejavnost in jih 

kot kriterij uspešnosti oblikujemo skupaj. Tako postopoma na tablo 

dodajamo sličice, ki učence opozarjajo na določeno dejavnost. 

Primeri slik na tabli: 

 

 
Slika 1: Pravilno sedenje, urejenost mizice ter ustrezna drža pisala (ob tem jih 

opomnim, da mora pisalo biti ošiljeno) 

Vir: Lasten 

 

Razvijanje motorike ob igri 

Igra je razvojna in vzgojna dejavnost, pri kateri je otrok samostojen, 

svoboden, ustvarjalen; pri kateri raziskuje in išče nove možnosti, 
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tekmuje s seboj, z drugimi, s časom, s cilji. Ti pa so lahko tudi učni. 

Igra je način, kako se otrok uči tisto, česar ga sicer nihče ne more 

naučiti. Didaktična igra je torej igra z določeno nalogo ali ciljem 

(Pečjak, 2009, str. 21). 

 

Pri razvijanju fine motorike smo izvedli veliko didaktičnih igric, kjer so 

se učenci na neprisiljen in zabaven način učili ustrezne drže pisala, 

pisanja od leve proti desni in od zgoraj navzdol ter pisanju oz. risanju 

v črtovju. 

Primeri dejavnosti: 

  

 
Slika 2: Prerisovanje vzorca v zdrob in na večji format 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 3: Nizanje na palico in na vrvico; Vir: Lasten 

 
Slika 4: Polaganje gumbov na črto in ustvarjanje poljubnih vzorcev 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 5: Nizanje na podstavek, risanje na tablo 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 6: Risanje na tablo; Vir: Lasten 
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Dejavnosti so se izvajale skoraj vsak dan. Včasih sem pripravila delo 

po skupinah, občasno so vsi učenci izvajali enako dejavnost, včasih v 

paru, trojkah … Vmes pa smo urili tudi striženje s škarjami ter se učili 

lepljenja papirja. Ob urjenju fine motorike smo se veliko ukvarjali tudi 

s slušnim prepoznavanjem in razčlenjevanjem glasov. Najprej smo 

besedam določali prvi glas, učenci so risali ali lepili sličice predmetov, 

ki se začnejo na določen glas, nato smo določali končni glas in nato 

smo določali število glasov v posamezni besedi. Določali smo tudi 

mesto določenega glasu, tako da smo v razredu naredili plakat s 

slikami, ki za vsak glas (črko) ponazarjajo mesto glasu. 

 

 
Slika 7: Določanje prvega glasu 

Vir: Lasten 

Pravilnost določanja prvega glasu smo preverjali tedensko in 

pravilnost vodili v tabeli z žigi – smeškoti.  

Ker v razredu prihaja do velikih razlik pri učencih, je delo ves čas 

potekalo diferencirano. Tako so učenci, ki črk še niso znali zapisati, 

pobarvali število glasov v določeni besedi, učenci, ki so črke že 

poznali, so lahko zapisali besede in tvorili z njimi kratke povedi v 

zvezek. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Primer diferenciranega učnega lista 

Vir: Lasten 

 

Ko so učenci usvojili glaskovanje, smo se lotili učenja črk. Učenje črk 

je potekalo na različne načine, tako da so bili učenci ves čas  

motivirani za učenje črk. Učenja črk smo se tako lotili multisenzorno. 

Nekaj primerov dejavnosti usvajanja črk: 

Najprej smo določili črko dneva. Napisala sem jo na tablo. Nato smo 

se igrali igrico: ob pomoči majhnega kovčka smo se odpravili na 

»potovanje«. Potovali smo v različne kraje, a v kovček smo lahko 

zložili le stvari, ki se začnejo na enak glas kot črka dneva. Po navadi 

sem začela jaz, nato pa kovček podala enemu učencu. Ta je ponovil 
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mojo besedo in dodal še svojo. Nato je kovček podal naprej sošolcu, 

ta je ponovil mojo besedo in sošolčevo pred njim ter dodal še svojo. 

Na začetku je bilo nekaj težav (predvsem s pozornostjo), nato pa je 

igra stekla in učenci so v njej uživali ter posledično tudi širili svoje 

besedišče.  

Primer: črka dneva A. Učiteljica: »V kovček bomo dali ananas.« 

Učenec 1: »V kovček bomo dali ananas in avto.« Učenec 2: »V kovček 

bomo dali ananas, avto in Ameriko.« Igro smo nadaljevali tako dolgo, 

da so na vrsto prišli vsi učenci (21). Če se kdo ni spomnil besede, smo 

mu pomagali. Nato so črke predstavljali s telesi, če niso imeli svoje 

ideje, so lahko predlog poiskali na kartončkih. To so počeli sami, v 

paru, lahko tudi skupinsko. Prejeli so črke, ki so oblikovane iz 

kosmate žice, učenci so jih prevlekli, da so usvojili pravo poteznost 

črk. Ker so nekateri učenci velike tiskane črke že poznali, so se hkrati 

učili še pisati male tiskane črke. 

 

 
Slika 9: Črke iz kosmate žice 

Vir: Lasten 

 

 

Črke so zapisovali sošolcu na hrbet, na dlan, na trebuh, pisali so jih v 

pšenični zdrob, ter jih oblikovali z vrvico. Črke so oblikovali tudi s 

plastelinom. Za vsako črko so dobili predlogo, da so črko pravilno 

oblikovali. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Primer predloge za oblikovanje s plastelinom 

Vir: Lasten 

 

Fantom najbolj priljubljena dejavnost pa je bila vožnja z avtomobilčki 

po črki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Črka in avtomobilčki 

Vir: Lasten 
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Črke so s flomastri prevlekli na plastificirani podlagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Plastificirana podlaga 

Vir: Lasten 

 

Učenci so v vreči tipali lesene črke in določali, katero črko so prijeli. 

Črke so nato pisali z različnimi pisali in na različne podlage. Kadar smo 

bili na sprehodu ali na igrišču, so učenci črke zapisovali tudi s kredo 

na tla, pisali s palicami, prsti v pesek ali zemljo. Ustvarjali pa so tudi 

črke iz različnih naravnih materialov. Ko so usvojili potezo določene 

črke, smo se o črki dneva naučili tudi kratko pesmico. 

 

 

 

 

 

Slika 13: Primer pesmice za črko a 

Vir: Lasten 

 Pesmico prilepijo v zvezek, narišejo vaj eno stvar, ki se začne na 

določen glas oz. črko, lahko pa tudi prilepijo sličice. 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Slike besed, ki se začnejo na a 

Vir: Lasten 

 

Nato pa pod sličice določijo mesto črke (v tem primeru črke A – črko 

lahko zapišejo, lahko pa samo pobarvajo mesto določene črke. 

Učenci, ki že znajo pisati, zapišejo cele besede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Določanje glasu/zapis črke 

Vir: Lasten 

 

Na podoben način se učenci tako naučijo vseh črk.  
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Učenje branja 

Ob usvajanju črk se učenci učijo tudi branja. Kadar usvojijo dve črki, 

se pričnejo učiti vezave črk. Na tla v učilnici položim dve večji leseni 

črki. Učenec se postavi ob prvo črko (I) in njen glas »vleče« tako 

dolgo, dokler ne pride do druge (N). To ponovijo vsi učenci v obe 

smeri. Nato učenci prejmejo na papirju napisani dve črki in od ene do 

druge rišejo pot z barvico in zraven izgovarjajo določen glas. Ko 

usvojijo vezavo črk, prejmejo bralni list, ki ga vložijo v bralno mapo. 

V bralno mapo nato za vsako novo črko dodajo nov bralni list. Učenci, 

ki že berejo, prejmejo dodatne bralne liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16: Prva stran bralne mape. 

Vir: Lasten 

 

 

Primer bralnih listov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Bralni list 3,  vaje za določanje mesta glasu e in grafomotoriko ter 

dodatni bralni list za učence, ki že berejo 

Vir: Lasten 

 

Učenci branje vadijo v šoli vsak dan 5 minut. Torej vsako ure 

slovenščine v začetku beremo 5 minut. Čas merimo s peščeno uro. 

Proti koncu prvega razreda čas branja podaljšamo na 7 minut. 

Občasno preverimo glasno branje in učenci si v tabelo na omari 

prilepijo nalepko, če so pri branju napredovali. Po prebranem se 

pogovorimo in ugotavljamo napredek. Pri tem so zelo realni in kritični 

in si nalepko res prilepijo, ko si jo zaslužijo. To jim je velika motivacija 

za branje doma. Opažam, da kar nekaj učencev doma sicer ne bere, 

ko pa nalepke ne prejmejo, pa začnejo vaditi. Proti koncu prvega 

razreda  učence za branje doma zelo motivira bralni »labirint«. 

Učenci doma 7 minut glasno berejo ter vadijo pisanje, nato pa si za 
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vsak dan pobarvajo določeno število okvirčkov. V tabeli beležijo, kaj 

so brali in koliko časa, ter koliko povedi so zapisali. Vsak dan se v 

okvirček desno podpišejo tudi starši. Ko pridejo do cilja, prejmejo 

simbolno darilce. Včasih je to kaj sladkega, včasih kaka radirka, šilček, 

nalepka … 

 

Primer bralnega labirinta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 18: Primer bralnega labirinta 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19: Vodenje prebranega in zapisanega 

Vir: Lasten 

 

Učenci pri branju ob takih dodatnih vzpodbudah hitro napredujejo 

pri razvijanju tehnike branja in tudi pri razumevanju prebranega. Z 

veseljem berejo bralne liste, ki jih nosijo v bralni mapi. Ko spoznajo 

vse črke, pa učenci prejemajo bralne liste o temi, ki jih najbolj zanima. 

Po navadi so to teme o živalih. Tako še bolj spoznavajo smisel in 

pomen branja, ob tem pa širijo besedišče in splošno razgledanost. 

 

Učenje pisanja 

Z roko v roki z branjem poteka tudi pisanje. Tako že takoj ob 

usvojenih prvih črkah začnemo pisanje po nareku in prepis. Na tablo 

skupaj z učenci oblikujemo kriterije uspešnosti, ki jih vseskozi 

opominjajo na pravilnost zapisovanja. Še vedno je pomembno, da 

pravilno sedimo, imamo urejen delovni prostor in pravilno držimo 

pisalo. Ob usvajanju črk dodamo: 
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Slika 20: Primer kriterijev uspešnosti 

                  Vir: Lasten 

 

Kadar pa pričnemo s pisanje povedi, dodamo še dva kriterija 

uspešnosti. 

 

 

 

 

 

Slika 21: Primer kriterijev uspešnosti 

                     Vir: lasten 

 

Učenci ob prepisu ali nareku prejmejo tabelo z enakimi kriteriji, kjer 

se ob končanem delu ovrednotijo sami, ovrednotim pa jih tudi jaz in 

jim ob tem podam še povratno informacijo. Kadar učenci prepisujejo 

povedi, si pomagajo tako, da si s poljubno barvo podčrtajo poved, ki 

jo trenutno prepisujejo. Sproti jih opozarjam na kriterije uspešnosti 

na tabli, predvsem pa, ko končajo z delom, da pregledajo, če so se 

držali vseh kriterijev uspešnosti. Tako so učenci veliko bolj pozorni na 

napake, jih sami najdejo in tudi popravijo. V prihodnjih prepisih ali 

narekih pa je podobnih napak vedno manj. Ker so v razredu učenci, 

ki so usvojili že vse male tiskane črke, si lahko izberejo prepis z 

velikimi ali malimi tiskanimi črkami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 21: Prepis 

Vir: Lasten 

 

Primer samovrednotenja, vrednotenja učitelja in povratna 

informacija. Dodatno nalepko prejmejo učenci, ki so se pri prepisu ali 

nareku res zelo izkazali. Naj povem, da je na začetku to en, mogoče 

dva učenca, potem pa jih je vedno več, saj jim ta nalepka veliko 

pomeni. 
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Slika 22: Primer vrednotenja 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Ker je dobro branje pogoj za uspešno šolanje, je temu v prvem 

razredu potrebno posvetiti veliko pozornosti. Nekateri učenci 

tehniko branja usvajajo mimogrede, nekateri pa se ob tem srečujejo 

s težavami, zato je potrebno delo diferencirati in učenje pripraviti 

zabavno ter pestro. Ob elementih formativnega spremljanja poteka 

učenje črk bolj prilagojeno posameznemu učencu, saj se učenec ne 

primerja z drugimi v razredu, spremlja in ocenjuje svoj napredek ter 

ob ustrezni povratni informaciji razvija zdravo samopodobo. 

Opažam, da so kriteriji uspešnosti učencem tudi že v prvem razredu 

dobro vodilo za boljše opravljeno delo. Bolj razumejo namen učenja 

in tudi učiteljevo povratno informacijo. 

Zato elemente formativnega spremljanja vključujem tudi pri drugih 

predmetih. 
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Senzorični zaboji med 

najmlajšimi 
 

MONIKA ŠKERJANC, dipl. vzg. 

monika.skerjanc@gmail.com 

 

Povzetek: Senzorični zaboji so nekaj zabavnega tako za pripravo kot 

za izvedbo in igro otroka. Nikoli mine zmanjka idej ter vedno znova 

vidim, kako so otroci svobodni in notranje motivirani, kar pa seveda 

izboljšuje pozornost otroka. V članku sem opredelila nekaj besednih 

zvez in kako sem izpeljala tematski sklop Igrajmo se. Ob tem smo vsi 

uživali in se igrali. Ko pripravljam senzorični zaboj, imam ves čas 

točno določen cilj, kaj želim otrokom razvijati oziroma katero 

veščino, spretnost želim, da spozna ali se nauči ali pa utrdi. 

Ugotavljam, da so otroci po koncu tega projekta imeli tudi pri ostalih 

dejavnosti daljšo pozornost in v skupini je bila igra daljša, »otrok je 

padel v igro«. 

 

Ključne besede: senzorna integracija, senzorični zaboji, 

koncentracija, igra 

 

 

 

Abstract: Sensory boxes are something fun to prepare as well as to 

perform and play with a child. I never miss an idea and I always see 

how free and internally motivated children are, which of course 

improves the child's attention. In the article, I defined a few phrases 

and how I derived the thematic set Let's Play. We all enjoyed and 

played around. When I prepare a sensory box, I always have a specific 

goal of what I want the child to develop or what skill, skill I want him 

to learn. I find that after the end of this project, the children also had 

longer attention in other activities and in the group the game was 

longer, "the child fell in the game". 

 
Keywords:  sensory integration, sensory boxes, concentration, play 
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UVOD 

V svojem poklicu sem nekaj let zaporedoma delala le v prvem 

starostnem obdobju in izziv mi je bil, kako narediti dejavnosti, ki bodo 

primerne za najmlajše. V glavi pa sem imela polno drugih idej, ki jih 

enoletniki žal niso zmogli narediti. Zato sem začela s prinašanjem 

nestrukturiranega materiala v vrtec. Opažala sem, da je bil material 

povsod, igra pa je sčasoma izzvenela. Ideje, kako spremeniti in 

podaljšati pozornost otroka, so se krepile in vse moje izkušnje so 

pripomogle k temu, da sem otrokom ponudila zaboje, ki jih imajo ves 

čas v igralnici na voljo. V njih pa je polno presenečenj in priložnosti 

za učenje. Namen senzoričnih zabojev je razvijanje in izboljševanje 

koncentracije pri otrocih. Ker pa mi je praksa pokazala, da otroci 

rabijo pravila, je hkrati prišlo tudi pravilo zaboja in prvo učenje pravil 

v skupini.  

 

Kaj je senzorna integracija? 

Senzorna integracija je nezaveden proces v možganih, v katerem 

otrok prepozna, organizira, interpretira in uravnava občutke iz 

svojega telesa in okolice tako, da lahko učinkovito deluje v okolju. 

Prek čutov (tip, okus, sluh, voh, vid, gibanje, gravitacija in položaj 

telesa) možgani pridobivajo informacije o dogajanju v in okoli nas. 

Vse te informacije morajo možgani primerno organizirati, razvrstiti, 

usmeriti ali označiti kot (ne)pomembne. Otrok tvori temelje za 

motorični, kognitivni, socialni in čustveni razvoj, če že v zgodnjem 

otroštvu uspešno obdeluje senzorne informacije. Taktilni, 

vestibularni in proprioceptivni čuti so podlaga za razvoj nadaljnjih 

spretnosti, ki jih potrebujemo pri izvajanju različnih vsakdanjih 

aktivnosti. Ti elementi so temelj za čustveno stabilnost. Otroku 

senzorna integracija omogoča uspešno vključevanje v vsakdanje 

aktivnosti doma, v šoli ali vrtcu in pri igri z vrstniki (Gričar idr., 2020). 

 

Kaj je igra? 

Otroška igra je tista dejavnost, ki najbolj na naraven način združi 

temeljna načela predšolske vzgoje. Otroška igra je dejavnost, ki se 

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

motivirana, svobodna in odprta ter za otroka prijetna (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 19). Senzorična igra je igra, kjer uporabljamo vsa 

svoja čutila. Senzorno bogate aktivnosti imajo pozitivne učinke na 

zdravje, omogočajo uravnotežen senzorni, duševni in socialni razvoj 

ter zmanjšujejo obolevnost. Pri otrocih je skrb za redno in aktivno 

igro sprva v domeni staršev, saj jih otroci opazujejo, posnemajo in se 

od njih učijo, pozneje pa je to tudi naloga vzgojno-izobraževalnega 

sistema in družbe. Predšolskim otrokom mora biti telesna aktivnost 

zabavna, predstavljati jim mora izziv in uresničljiv cilj. Igra je odličen 

medij, prek katerega se učijo, spoznavajo svoje telo in gibanje (Gričar 

idr., 2020). Funkcijska igra je najpreprostejša igra, ki se v razvoju 

pojavi prva. Otrok se igra tako, da preizkuša, ogleduje in raziskuje 

svoje telo, sposobnosti in predmete. Tipične funkcijske igre so 

najrazličnejše vrste gibanja (plazenje, plezanje, guganje …), tipanje in 

okušanje predmetov, vlečenje in prenašanje stvari, odpiranje in 
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zapiranje, presipanje in pretakanje snovi, gnetenje, mečkanje, 

trganje, čečkanje … Ta oblika igre začne upadati po drugem letu 

starosti, vendar je po malem prisotna celotno predšolsko obdobje. 

(Žnidaršič, 2013). Marjanovič Umek (2010) navaja, da je funkcijska 

igra tista igralna dejavnost, v kateri otrok razvije svoje osnovne 

funkcije predvsem z gibanjem in zaznavanjem. Otrokove funkcije so 

najbolj vezane na njegovo lastno telo, nato na osebe okoli njega in 

nato na predmete okoli njega. Ko se otrok igra z različnimi predmeti 

in igračami spoznava različnost in podobnost med njimi z vsemi 

svojimi čutili. Otrok zlasti, ko mu prvič uspe, rad ponavlja iste stvari.  

 

Vrste iger glede na otrokovo socialno udeležbo  

Približno do drugega leta otroka bolj zanimajo pomembni odrasli kot 

vrstniki, zato v tem obdobju prevladuje individualna (samostojna) 

igra. Otrok se še ni sposoben igrati z vrstniki, zasledimo le opazovanje 

drugih otrok. Med drugim in tretjim letom se pojavi vzporedna igra, 

kadar je skupaj več otrok. Otroku je všeč, da je skupaj z vrstniki, 

vendar sodelovanja z njimi še vedno ni zmožen. Otroci te starosti se 

torej še vedno igrajo vsak zase, vendar se že pojavljajo elementi 

posnemanja igre drugega in jemanje igrač drugemu. Za to obdobje 

so značilni konflikti med otroki in tudi fizična obračunavanja 

(Žnidaršič, 2013). 

Poznamo pet vhodov, preko katerih otrok sprejema dražljaje 

(Musek Lešnik, 2007):  

− OKO – čutilo za vid: Za spoznavanje okolja je vid izredno 

pomemben. Oko je čutilo, na katerega se ljudje med vsemi čutili 

najpogosteje in najbolj zanašamo. Z njim razločujemo svetlobo 

od teme, barvo, obliko, velikost, gibanje in oddaljenost 

predmetov.  

− UHO – čutilo za sluh: Sluh lahko postavimo na drugo mesto med 

najpomembnejšimi čuti. Dražljaji za sluh so zvočni valovi, čutnice 

zanje pa se nahajajo globoko v notranjem ušesu. Zunanje in 

srednje uho omogočata, da pridejo dražljaji do njih. 

− NOS – čutilo za voh: Ljudje zavohamo vonje, če pridejo njihovi 

hlapi do sluznice v nosni votlini, v kateri se nahajajo čutnice. 

Vohanje je pomembno, ker lahko s pomočjo vonjev ugotovimo, 

ali so v zraku okrog nas kakšne neprijetne ali škodljive. Voh 

sodeluje tudi pri hranjenju, saj nam vonj hrane zbuja tek in 

povzroča izločanje prebavnih sokov. 

− JEZIK – čutilo za okus: Snovi, ki se raztopijo v slini, vzdražijo naše 

čutnice za okus. S čutnicami, ki se nahajajo na jeziku, zaznavamo 

kemične lastnosti snovi, še posebno hrane. Največ čutnic je na 

konici, korenu in ob robovih jezika. Razločujejo le štiri glavne 

okuse: slano, kislo, sladko in grenko. Vsi drugi okusi so mešanica 

teh glavnih okusov. Za sladko so občutljive predvsem čutnice na 

konici jezika, za grenko na korenu jezika, za kislo in slano pa na 

robovih jezika. 

− KOŽA – čutilo za tip (pa tudi temperaturo in bolečino): Čutnice za 

dotik, temperaturo in bolečino so posejana po vsej površini kože. 
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Čutnice za tip so občutljive za dotik in pritisk. Z otipavanjem 

spoznavamo obliko, velikost, površino in težo predmetov. 

 

V predšolskem obdobju prevladuje spontano učenje; otroci se učijo 

predvsem prek igre in drugih, tudi praktičnih dejavnosti in rutin, ki v 

vrtcu večinoma potekajo v raznolikih socialnih interakcijah z vrstniki 

in odraslimi. Učijo se s pomočjo opazovanja, posnemanja, 

preizkušanja (manipuliranja s stvarmi in materiali) in reševanja 

problemov, komentiranja dejavnosti, spraševanja in poslušanja 

drugih, reševanja medsebojnih konfliktov in dogovarjanja ... (Batistič, 

2013). Vsi, ki se strokovno ukvarjamo z vzgojo in izobraževanjem 

otrok, bi morali ozavestiti, da je manipuliranje z igračami, naravnim 

materialom in predmeti zelo učinkovita aktivnost učenja in zlasti do 

tretjega leta ni potrebno vztrajati pri »usmerjenih« zaposlitvah. 

Otrok bo tako dolgo manipuliral, izvajal aktivnosti, dokler jih ne bo 

usvojil, šele nato je pripravljen na naslednji korak − preiti v neko 

drugo aktivnost. Zato je bistveno, da smo dobri opazovalci in imamo 

potrpljenje za otrokovo potrebo po ponavljanju. Pomembno je, da 

vemo, kakšne cilje želimo doseči z ustreznim okoljem in sredstvi v 

tem okolju (Terihaj, 2022). 

 

 

 

 

 

Kaj je koncentracija pri otrocih? 

Koncentracija je sposobnost, da določeni stvari namenimo 

pozornost, kljub temu da se okrog nas dogaja še veliko drugih stvari. 

Dobra pozornost otroku omogoči boljše poslušanje in razumevanje 

povedanega, zmožnost sledenja navodilom, učenje in še mnogo 

drugih stvari. Za otroke je pozornost zelo pomembna. Vpliva na 

otrokov razvoj, uspešnost v šoli in pripomore k uspešnim socialnim 

odnosom. V možganih se razvijejo tudi procesi, ki otrokom 

omogočajo, da se osredotočijo na naloge, ki jim niso v veselje oz. jih 

ne želijo narediti. Razvoj teh procesov je zelo dolgotrajen, procesi se 

namreč spreminjajo še v času poznega najstništva (Webster Stratton, 

2016). Pozornost je na začetku kratka in izven otrokove kontrole. Čez 

čas pa se lahko otroci načrtno osredotočijo in čas, ki ga namenijo eni 

stvari ali aktivnosti, je vedno daljši. Otroci lahko svojo pozornost 

okrepijo z različnimi vajami.  

 

Senzorični kotiček v igralnici – primer dobre prakse 

Senzorične zaboje sem začela uporabljati v 1. starostni skupini. V 

svoji igralnici imam omaro s pripravljenimi zaboji, ki jih tekom leta 

spreminjam oz. prilagajam tematskim sklopom ali cilju, ki ga želim 

doseči. Otroci so imeli ob teh zabojih daljšo pozornost in po koncu 

dejavnosti so pospravili ali prepustili zaboj prijatelju. V zabojih so 

sredstva za senzorno stimulacijo, na razpolago imajo material, ki ga 

tipa, voha, z njim manipulira ob tem ima na voljo tudi pripomočke, ki 

jih dodam po potrebi. Glede na to, da imam v skupini te zaboje ves 
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časa, pa sem posvetila mesec senzoričnim zabojem in sem si zastavila 

cilje, da so otroci vedno dlje pri dejavnosti – daljša koncentracije, da 

otroci upoštevajo pravilo zaboja, ki je opisano spodaj. Tematski sklop 

Igrajmo se! sem izvajala v starostni skupini 1–2 leti in od 2–3 leta. 

Metoda dela je bila igra. V začetku sem uporabljala kar plastične 

pladnje oz. plastične škatle za shranjevanje igrač. Pozneje pa sem se 

lotila izdelovanja lesenih zabojev, ki pa niso najboljša rešitev za 

tekočine. So pa prijetnega vonja po domačnosti – lesu. Včasih, ko 

dobim idejo,  uporabim tudi škatle iz kartona.  

 

Pravilo zaboja 

Po nekaj letih opažanj sem ugotovila, da je dobro imeti pravilo, ki pa 

ga opredeljuje sam zaboj. To pomeni, da ima sam zaboj pravilo ne 

glede na vsebino. Sem pa vedno uporabljala enake zaboje. Pravilo je 

bilo, da otrok vsebine zaboja ne prestavi izven omejenega prostora – 

zaboja. Se pravi mora biti vsebina ves čas v zaboju. Pri najmlajših to 

pomeni prisotnost odrasle osebe ob igri. Sama sem opazovala, 

pomagala, po potrebi povedala, da je vsebina v zaboju. V samo igro 

pa jaz ne posegam, otrok se svobodno igra, preizkuša, čuti 

snov/material v zaboju. Število otrok sem prilagajala glede na 

velikost zaboja in zahtevnostjo same dejavnosti. V kolikor sem imela 

zaboj, kjer ima prostor okoli lahko več otrok, menim, da le to ni 

težava. Sama pa imam tudi zaboje velikosti A4, tako velike zaboje pa 

uporablja en otrok. Ob opazovanju sem ugotovila, da so otroci 

večinoma počakali ali pa me gledali, kdaj bom dovolila, da sodeluje 

pri dejavnosti. Kakšen otrok pa se je priključil z rokami in prevzel 

zaboj. Otroku sem povedala, da mora počakati. V kolikor je 

opazovalcev veliko, sem pripravila še vsaj en zaboj enakega materiala 

in podobnih pripomočkov.  

 

Materiali, snovi, ki podaljšujejo koncentracijo 

Opazila sem, da imajo otroci neizmerno radi vodo oz. tekočine in 

koncentracija je posledično seveda daljša. Otrok je bil notranje 

motiviran in v igri. Sprva otrokom nisem ponudila pripomočkov oz. 

čim manj. Ko sem uvajala novo snov, sem želela, da jo otrok sprva 

preizkusi z vsemi svojimi čutili in telesom. Naravni materiali, ki sem 

jih uporabljala, so bili: storži, kostanji, koruza, kamni, školjke; 

odišavljene blazinice, ježek-trakci, plutovinasti zamaški, groba sol. 

Umetni materiali: stiropor v obliki S, cofki, papir. 

Voda: Vodo sem nalila v zaboj in otrok se je z njo igral, okušal, tipal, 

spoznava njene lastnosti. Pozneje lahko dodamo leseno žlico, lončke. 

Otrokom sem tako podaljšala pozornost k vodi. Vodo sem obarvala z 

jedilnimi barvami, dodala  školjke, plastificirane fotografije. Otrok je 

najprej z roko ulovil predmete, nato s pinceto ali zajemalko, cedilko.  

Sol: V moji skupini je bil otrok, ki je potreboval igro oz. individualno 

delo, zato sem ponudila grobo sol, ki jo je oboževal. Sol je prekladal 

z žličkami različnih velikosti. Na začetku so otroci dali kakšno sol tudi 

v usta, a so hitro okusili, da ni dobrega okusa. Ob naslednjem stiku 

večina otrok ni več poskušala dajati v usta.  
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Papir: Med narezan papir sem dodala plastične živali, ki jih je otrok 

iskal z roko, lahko dodamo tudi fotografije. Po papirju so risali z 

različnimi pisali, dve barvici sem zalepila skupaj in otrok je naredil 

sled dvema črtama. Papir lahko prosto striže ali po črtah, dodamo 

različne papirje; bel, barvni, krep, moosgumi, časopisni papir, karton 

 

 
Slika1: Igra z umetnim snegom 

Vir: Lasten 

 

  
Slika 2: Igra z vato in raziskovanje stiropora 

Vir: Lasten 

 
Slika 3: Plutovinasti zamaški s pincetama in grobo mleta morska sol 

Vir: Lasten 

 

Otrok je poskušal najprej z rokami enega po enega dajati iz lončka v 

lonček. Potem sem dodala plastične pincete, nato pa sem imela na 

voljo vedno vsaj še dve različni pinceti (glej sliko), da otrok raziskuje, 

kaj mu je lažje. Otroci so različno presajali tudi sol. Dodala sem jim 

tudi cedilo, saj so tako sol lahko zdrobili sami. Sicer pa so nekateri 

premikali sol z žličko, drugi pa so le stresali iz posode v posodo.   
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Slika 4: Nalivanje vode v vrče 

Vir: Lasten 

 

Sprva sem jim dala najprej dva vrča, nato še lonček/skodelico. Na sliki 

pa so imeli otroci na voljo majhen kozarček in dve polovici krogle, v 

katero so vlivali vodo, dokler se ni prevrnilo. Pri zlivanju vode iz 

posode v vrč opravi delo vzgojiteljica. Otrok je šel pa sam po vodo k 

umivalniku.  

 

 
Slika 5: Igra z žagovino 

Vir: Lasten 

Kako sem začela oz. kaj je otrok počel z materialom? 

Ko sem začela uvajati senzorične zaboje, sem jim dal na voljo najprej 

raziskovanje v kartonasti škatli in nestrukturiran material, pozneje 

sem jim pripravila tudi senzorične zaboje na tleh in hojo po njih – 

čutna pot. Zaboje so sprva le premikali, vohali (les) in šele nato sem 

dodala snov. Najprej brez pripomočkov,ob opazovanju pa sem jim, 

tik preden je želel oditi, podtaknila oz. dodala žličko pinceto, lonček, 

lopatko, lesene palčke, tulec, plutovinaste zamaške, cedilo, lij, 

ščipalke, gobico, mrežo za umivanje telesa, sprej posodo, brisalec, 

zobno ščetko, kuhalnico, zajemalko … Na voljo imamo mnogo stvari. 

Otroci so bili ves čas pod nadzorom odrasle osebe, saj je varnost na 

prvem mestu. Otroka sem opazovala, kakšen pripomoček vmes sem 

tudi umaknila, saj sem opazila, da je otroka oviral pri igri, mu ni 

dopuščal dovolj prostora, svobode. Zaboje pri 1–2 leti sem dajala 

vsakodnevno na mizo, medtem ko pri starejših 2–3 leta pa so jih imeli 

ves čas na voljo. In otrok si je sam izbral svoj zaboj.  

 

V zaboju lahko pripravimo tudi listke in škarje, flomastre in papir, dve 

barvici zalepljeni skupaj – dve sledi. Idej, kaj damo v zaboj, je mnogo 

in še več, cilj, kaj želimo doseči pri otrocih, me vodi, kaj dam v zaboj. 

Včasih je to učenje vrline, včasih zabava, včasih pa podtaknem 

fotografije neke teme in opazujem, kako otroci odreagirajo na 

fotografije, ali jih neka tema zanima ali ne. Odziv otrok ob tem mi 

ogromno pomeni ter me vodi k novim izzivom in idejam, kaj jim 

pripravim.  
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ZAKLJUČEK  

Ob vseh teh materialih sem ugotovila, da je pomembno otrokom 

dovoliti se igrati svojo igro in jih slišati, ko izražajo svoje občutke, 

potrebe. Ko otroci tekom šolskega leta spoznajo materiale in 

pripomočke, mi velikokrat izražajo svojo kombinacijo materialov in 

pripomočkov. Radi posegajo po senzoričnih zabojih. Tudi najmlajši 

pokažejo s prstom na zaboje. Radi raziskujejo, manipulirajo z 

nestrukturiranimi igračami. Uporabljam jih tudi pri starejših otrocih, 

kjer jih ponudim tudi zahtevnejše pripomočke. Pozornost pri zabojih 

se jim je podaljšala, ko jih je dejavnost pritegnila. Tudi pri ostalih 

igrah je bila igra daljša in otrok se je zaigral.  

 

Viri in literatura 

1. Batistič Zorec, M. (2013). Učenje v vrtcu. Pridobljeno s 

http://www.solazaravnatelje.si/wp-

content/uploads/2013/01/clanek_Batistic-Zorec-M._UCENJE-V-VRTCU.pdf 

2. Gričar, N., Rabič Por, Š., in Bizilj B. (2020). Vodnik senzorne strategije. 

Pridobljeno s http://www.kranjski-vrtci.si/wp-

content/uploads/2021/05/Vodniksenzornestrategije.pdf   

3. Kroflič. R., idr. (2010). Otrok v vrtcu. Priročnik h kurikulumu za vrtce. Založba 

Obzorja.  

4. Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport 

Republike Slovenije. 

5. Musek Lešnik, K. (2007). Čuti in čutila. Inštitut za psihologijo osebnosti. 

Pridobljeno s http://www.ipsos.si/web-content/VIZ-portal/ogled/cuti%20-

%20nekaj%20besed%20o%20cutih%20in%20cutilih.html  

6. Terihaj, M. (2022). Otrok in senzorna integracija. Pridobljeno s 

https://www.v-mavrica.si/otroci-s-posebnimi-potrebami/otrok-in-senzorna-

integracija/ 

7. Webster-Stratton, C. (2016). Neverjetna leta: priročnik za reševanje težav, 

namenjen staršem otrok, starih od 2 do 8 let. Ljubljana: UMco. 

8. Žnidaršič, S. (2013). Otrokova igra. Pridobljeno s http://www.oshjh-

staritrg.si/files/2013/03/OTROKOVA_IGRA.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2013/01/clanek_Batistic-Zorec-M._UCENJE-V-VRTCU.pdf
http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2013/01/clanek_Batistic-Zorec-M._UCENJE-V-VRTCU.pdf
http://www.ipsos.si/web-content/VIZ-portal/ogled/cuti%20-%20nekaj%20besed%20o%20cutih%20in%20cutilih.html
http://www.ipsos.si/web-content/VIZ-portal/ogled/cuti%20-%20nekaj%20besed%20o%20cutih%20in%20cutilih.html
https://www.v-mavrica.si/otroci-s-posebnimi-potrebami/otrok-in-senzorna-integracija/
https://www.v-mavrica.si/otroci-s-posebnimi-potrebami/otrok-in-senzorna-integracija/


217 
 

Finomotorične in grafomotorične 

dejavnosti 
 

DOLORES ŠTEMBERGAR, mag. prof. inkluzivne pedagogike 

stembergard.osrup@gmail.com 

 

Povzetek: V osnovni šoli se med drugim srečujemo tudi z izzivi na 

področju drobnih gibov rok in same grafomotorike, ko se učence 

začnejo opismenjevati. Nekateri imajo težave s položajem telesa pri 

pisanju, drugi s pravilno držo pisalo, pri nekaterih je prijem pisala 

okoren ali pritisk na podlago premočan. Grafomotorične sposobnosti 

so pomemben del finomotoričnih spretnosti in otrokovega razvoja. 

Pri delu v šoli jim posvečamo precej pozornosti, v članku pa 

predstavljamo vpogled v pomembnost razvijanja grafomotoričnih 

spretnosti ter nekaj idej za dejavnosti, s katerimi lahko te spretnosti 

razvijamo. Dejavnosti in pripomočke, predstavljene v članku, smo 

pripravili sami in jih uporabljali pri individualnih urah dodatne 

strokovne pomoči. Ob koncu članka nakazujemo še predlog za 

dodajanje več gibanja obstoječim ali drugim dejavnostim za 

razvijanje motoričnega področja. 

 

Ključne besede: grafomotorične spretnosti, dejavnosti, pripomočki 

 

Abstract: In primary school, among other things, we face challenges 

in te field of small hand movements and graphomotor skills when 

children start writing. Some of them have problems with body 

position when writing, others with the correct posture of the pen, for 

some children the grip of the pen is cumbersome or the pressure on 

the base is too strong. Graphomotor skills are an important part of 

fine motor skills and child development. We pay a lot of attention to 

them when working at school, and in this article we present an 

insignt into the importance of developing graphomotor skills and 

some ideas for activities with which we can develop those skills. The 

activities and accessories presented in the article were prepared by 

us and used in individual hours. At the end of the article, we suggest 

a proposal to add more movement to existing or other activities to 

develop the motor. 

 

Keywords: graphomotor skills, activities, accessories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stembergard.osrup@gmail.com


218 
 

UVOD 

Na področju finomotoričnih spretnosti se opaža, da so otroci manj 

spretni, k čemur najverjetneje botruje dejstvo, da so otroci več pred 

tablicami in telefoni in se manj ukvarjajo z ročnimi deli in igrami, ki 

omogočajo med drugim tudi razvoj finih gibov. Težavam na področju 

fine motorike in grafomotorike se večkrat pridružijo težave s 

pozornostjo, nemir, nemotiviranost za vztrajanje v dejavnosti in 

druge specifike, ki se od otroka do otroka razlikujejo. Ena od naših 

nalog je pri individualnem delu z otroki tudi spodbujanje 

motoričnega razvoja – tokrat se v članku podrobneje usmerimo na 

grafomotoriko. 

 

Motorika – groba in fina 

Motoriko delimo na grobo (veliko) in fino motoriko (Nemec in Krajnc, 

2013). Da naše telo usklajeno deluje, je za razvoj fine motorike 

pomembno delati tudi na področju grobe motorike. Dobro je, da 

otrok hodi in teče po neravnih podlagah, preskakuje ovire, vozi kolo, 

se igra različne igre z žogami in drugo (Klug, 2020). Pri grobi motoriki 

sodelujejo velike mišice. Razvijamo jo z dejavnostmi, kot je npr. tek, 

hoja, poskakovanje, preskakovanje. Med finomotorične dejavnosti 

sodijo med drugim tudi pisanje, risanje, sestavljanje, nizanje, rezanje, 

striženje in podobno. Pri vseh finomotoričnih dejavnostih je zelo 

pomembno usklajeno delovanje rok in oči, kar imenujemo 

koordinacija oko-roka (Klug, 2020). Finomotorične dejavnosti od nas 

zahtevajo uporabo majhnih mišic – razvoj gibanja rok in zapestij 

(Nemec in Krajnc, 2013). Primer finomotorične dejavnosti je 

zapenjanje gumbov (Pieterse, 2000). Pomembnost drobnih gibov se 

pokaže v času opismenjevanja. Otrok pri osmih ali devetih mesecih 

drži pisalo s celo roko, triletnik pa pisalo že lahko drži s konicami 

prstov, postavljenimi na spodnji tretjini. Prve črke in števila so okorna 

in iz več linij, pri petih letih pa večina otrok že zna zapisati svoje ime 

z velikimi tiskanimi črkami (Nemec in Krajnc, 2013).  

 

Grafomotorika 

Grafomotorika je finomotorična spretnost, ki je nujna za sposobnost 

pisanja, oblikovanja črk in številk ter črt in vzorcev (Klug, 2020). 

Grafomotorika so sposobnosti in spretnosti, ki jih potrebujemo, če 

želimo oblikovati poteze in črke ter če želimo v prostor postaviti neke 

grafične simbole ali nize (Žerdin, 1996). Če želimo razvijati in 

izboljšati grafomotoriko je smiselno, da z otrokom izvajamo 

dejavnosti za urjenje drobnih gibov, ki morda na prvi pogled niso 

videti kot dejavnosti, ki bi bile povezane s pisanjem oz. pripravo na 

pisanje. Takšne dejavnosti so npr. nizanje predmetov na vrvice, 

gnetenje različnih mas, sestavljanje drobnih delcev (npr. Lego kocke 

…), trganje, striženje s škarjami, rokovanje s ščipalkami za obešanje 

perila, vijačenje, zabijanje žebljev, izdelava papirnatih figuric 

(origami) in druge (Klug, 2020). Grafomotoriko je potrebno z gibalno-

grafičnimi vajami sistematično razvijati. S pomočjo vaj otrok vadi 

pravilno držo telesa, pisala in roke. S pomočjo vaj ugotovimo, ali je 

otrok levičar ali desničar. Z izvajanjem omenjenih vaj lahko 
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zmanjšamo primanjkljaje na grafomotoričnem področju (Zrimšek, 

2003). Večkrat slišimo strokovnjake govori o pravilni drži pisala – v 

mislih imajo t. i. pincetni prijem, ki pa ni edini pogoj za čitljivo in 

»lahkotno« pisanje (Stare, 2020). Pri pincetnem prijemu otrok drži 

pisalo med palcem, kazalcem in sredincem, pri tem je razdalja med 

prijemom in konico približno 2 cm (Klug, 2020). Če želimo uspešno 

razvijati grafomotorične dejavnosti, mora otrok imeti pravilno razvite 

spretnosti rok in prstov ter razvito zmožnost načrtovanja, izrabe 

prostora, posnemanja likov, oblik in potez. Pomembni so poleg 

vizualno-motorične koordinacije tudi mišično gibalni občutki, 

občutenje telesa, primerna mišična napetost, vidno in slušno 

zaznavanje in širše gibalne sposobnosti (Zupančič Danko, 2020). 

Pomembno je, da je otrok med pisanjem sproščen, da je sproščena 

roka, s katero piše in da lepo drsi po podlagi. Tudi pritisk na podlago 

tako ne bo premočan. V procesu učenja pisanja in dela na področju 

grafomotorike je naš namen, da dosežemo pri otroku ustrezno 

hitrost in čitljivost pisanja. Grafomotorične spretnosti zato otroke 

učimo in jih z njimi urimo. Osnova za razvoj spretnosti grafomotorike 

so dobre finomotorične spretnosti. Ravno zaradi tega se otroke prej 

uči npr. zapenjanja deljive zadrge, zavezovanja vezalk, pincetnega 

prijema. Slednjega učimo s pomočjo dejavnosti, ki vključujejo 

rokovanje z drobnimi predmeti. Urimo ga lahko tudi z učenjem 

pravilne uporabe jedilnega pribora. Učenje pisanja mora potekati v 

pravilnem zaporedju. Najprej otrok čečka, nato barva. Sledi npr. 

pisanje s prstom po tleh, mivki in po zraku, nato še barvanje npr. s 

kredo po tleh ali tabli. Nadaljujemo lahko z dejavnostjo, kjer poskusi 

pisati z debelim flomastrom po tabli ali mizi. Najprej otrok riše na 

večje formate (od A3, A4 do A5). Nadalje lahko delamo dejavnosti 

povezovanja pik v kombinaciji s poznejšim barvanjem, nato pa otroku 

pokažemo, kako vlečemo črte v omejenem črtovju. Nadaljujemo z 

zapisovanjem vzorca, pisanjem črk in številk. Zadnji korak je pisanje 

v črtovje. Pri risanju otroka spodbudimo, da je natančen. Ko to že 

zmore, mu ponudimo vaje povezovanja. Za pomnjenje črk lahko pri 

učenju uporabljamo različne materiale za učenje: npr. plastelin, 

pesek, fižol …). Šele nato preidemo na zapisovanje na list, v črtovje 

(Stare, 2020). 

 

Primeri dejavnosti v osnovni šoli 

Področje grafomotorike spremljamo tako pri individualnem delu z 

otroki s posebnimi potrebami kot tudi v oddelkih podaljšanega 

bivanja. Pri več učencih zaznavamo nepravilno držo telesa pri pisanju. 

Nekateri se preveč nizko nagibajo nad mizo in so z glavo in očmi 

preblizu podlage, drugi spodvijejo noge pod zadnjico, tretji sedijo kot 

bi na pol ležali in podobno.  Kot pravi Žerdin (1996) mora otrok sedeti 

na sredini stola in biti naslonjen nazaj. Iz tega položaja se nato nagne 

naprej toliko, da lahko doseže površino celega lista. Pri tem spodnji 

del roke leži na listu, dlan je le rahlo zasukana v levo.  Nekateri imajo 

težave z drobnimi gibi, njihove pisave so okornejše, roke pa utrujene 

po pisanju. Vaje za urjenje finomotoričnih spretnosti, 

grafomotoričnih spretnosti, pravilno držo pri pisanju in pravilno držo 
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pisala – vse to skušamo vpeljati v najrazličnejše ustvarjalne 

dejavnosti, v igre in med šolskim delom. Odločili smo se področje 

grafomotorike in z njim povezanih težav v tekočem šolskem letu 

postaviti za svojo prioriteto ter na tem področju pripravljati 

dejavnosti in didaktične pripomočke. Razvijanje grafomotorike je 

med drugim eden od ciljev v učnem načrtu za slovenščino – za prvo 

vzgojno-izobraževalno obdobje. Učni načrt predvideva, da učenci 

razvijajo predopismenjevalne zmožnosti; poleg grafomotorike še 

vidno razločevanje, slušno razločevanje, orientacijo na telesu, v 

prostoru in na papirju ter da razvijajo pravilno držo pisala in telesa 

(Učni načrt za slovenščino, 2018). 

 

Ker pa pri svojem delu običajno kombiniramo vaje za urjenje različnih 

spretnosti, smo na ta način naše dejavnosti za urjenje (med drugim 

tudi grafomotorike) zastavili ravno na ta način, da je pripomoček  ali 

dejavnost lahko uporabna za več kot eno področje. Združili smo 

ustvarjalne dejavnosti, vaje za urjenje grafomotorike, vaje za urjenje 

pozornosti in spodbujanje vztrajanja pri dejavnosti. V nadaljevanju 

predstavljamo, s katerimi dejavnostmi smo želeli delovanje na 

omenjenih področjih izboljšati. 

 

Kot navajajo strokovnjaki, je smiselno začeti najprej z vajami za 

pravilen prijem pisala, hkrati pa paziti, da otrok pravilno sedi. Z 

mlajšimi otroki najpogosteje drobne gibe, ki morajo biti razviti za 

poznejše učenje pisanja, razvijamo preko različnih igric, ki vključujejo 

prijemanje in prelaganje drobnih predmetov. Pogosto se 

poslužujemo dejavnosti z različno velikimi cofi (Slika 1), majhnimi 

ploščicami, igračkami iz »kinderjajčk« ali pa npr. igre štiri v vrsto. Pri 

igri mora biti otrok vztrajen in pozoren do konca, če želi sodelovati 

ali zmagati v igri. 

 

 
Slika 1: Igre z drobnimi predmeti 

Vir: Lasten 

 

Igra s figuricami iz »kinderjajčk« omogoča veliko fleksibilnosti. Poleg 

tega, da so figurice otrokom zabavne in se je ob njih mogoče veliko 

pogovarjati, lahko služijo kot »ovire« med katerimi otrok potegne 

črte v različnih smereh in obenem uri tudi koordinacijo oko-roka, ko 

jih postavlja v različne pozicije. Črte in vzorce lahko riše z različnimi 

pisali – mlajši otroci delajo lahko z debelejši flomastri ali barvicami, 



221 
 

morda voščenkami, starejši pa npr. z barvicami, svinčniki. Drobne 

gibe urimo s prijemanjem majhnih figuric, le te pa lahko uporabimo 

tudi za razne igre vlog, štetje – možnosti je veliko. 

 

 
Slika 2: Dejavnosti s figuricami 

Vir: Lasten 

 

Drobne gibe pogosto urimo tudi z načrtno zastavljenimi ustvarjalnimi 

dejavnostmi, kot so npr. trganke, risanje vzorčkov s prosto roko ali 

ravnili. Na fotografiji (Slika 3) je vidno, kako smo v času zimskih 

olimpijskih iger izdelali smučišče. Otroci so s figuricami smučali po 

njem (urjenje grobe motorike), ga sami narisali (pozornost na 

pravilen prijem pisala in držo pri samem risanju). Kombinirali smo 

lastnoročno risanje z risanjem s pomočjo ravnila. Pozneje so učenci 

zaradi strmenja k cilju (urjenje gibov) kroge poizkusili risati tudi 

prostoročno. 

 
Slika 3: Olimpijsko smučišče 

Vir: Lasten 

 

Preden se začnejo učiti črke, lahko učenci urijo grafomotoriko preko 

ustvarjalnih in drugih igrivih dejavnosti. Preden začnemo s 

pripomočkom, ki ga bomo v nadaljevanju predstavili, ob koncu 

članka pa predstavljam didaktične kartice (Slika 4) z različnimi vzorci, 

črticami in oblikami. Osnovne poteze, iz katerih so sestavljene črke, 

so ravna navpična ter vodoravna in poševna črta. Imamo še 

pokončno ovalno črto, krog in polkrog, lok, vijuge, zanke ipd. (Žerdin, 

2003). Običajno začnemo dejavnosti s karticama, kjer lahko sproti še 

preverimo orientacijo na podlagi. Preverimo, ali otrok razume, kaj je 

zgoraj, kaj je spodaj, kaj je levo in kaj desno. V pomoč je lev za levo 

stran in dinozaver za desno stran – za učence, ki si to težje zapomnijo. 

Nato začnemo z vlečenjem črt v horizontalni in v vertikalni liniji. 

Pozneje kombiniramo glede na težavnost in potrebe različne vzorce, 

zavoje, vijuge in podobno. 
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Slika 4: Grafomotorične kartice 

Vir: Lasten 

 

Za učence, ki so tik pred tem, da se bodo začeli učiti črke oz. se jih 

ravno učijo, smo pripravili karte čečkalke (Slika 5). Izdelane so tako, 

da ima vsaka kartica pri strani zapis male in velike tiskane črke, na 

drugi strani sličico živali ali predmeta, ki se začne na to črko oz. na ta 

glas. Krogec s črtovjem je lahko namenjen risanju nečesa, kar se na 

izbrano črko začne, nato pa lahko preidemo na navajanje na črtovje. 

Učenec lahko s flomastrom riše najprej vzorčke, ki bodo podobni delu 

črke, pozneje pa črke najprej čez več vrstic in postopno do ustrezne 

velikosti za pisanje črk (iz večje na manjšo velikost prehajamo v 

črtovju). Kartice se torej lahko uporablja za grafomotorične vaje, za 

iskanje prvega glasu, za vizualno prepoznavanje črk in glede na 

specifične potrebe posameznega otroka jih lahko kombiniramo še z 

drugimi dejavnostmi. Med črte lahko postavljamo npr. majhne cofke 

ali druge majhne predmete (pincetni prijem). Oboje didaktične 

kartice smo izdelali z orodjem Canva, ki omogoča izdelavo različnih 

tipov izdelkov (predstavitve, učni listi, kartice ipd.). 

 

 
Slika 5: Karte čečkalke 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Pri idejah za finomotorične in grafomotorične dejavnosti je potrebno 

izhajati iz otrok, s katerimi delamo, saj vsak od njih potrebuje 

drugačen pristop, glede na stopnjo težav na področju motorike, 

pozornosti in drugje. Upoštevamo tudi zanimanje otroka in mu lahko 

ponudimo npr. 2 ali 3 dejavnosti z namenom razvijanja istega 

področja, da ima otrok možnost izbire in si izbere najljubšo. Tako 
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ohranjamo tudi motivacijo za nadaljnje urjenje spretnosti in 

učenčevo sodelovanje v dejavnostih. V prispevku smo predstavili 

predvsem »sedeče« dejavnosti, v katere pa je smiselno vključevati 

tudi gibanje. Primeri takšne dejavnosti bi bili lahko naslednji: učenec 

z malo žogo riše črke po zraku, s čopičem z vodo riše po igrišču. Žogice 

prenaša iz ene določene točke na igrišču k drugi. Poleg 

finomotoričnih spretnosti, ki jih je potrebno uriti tudi za razvoj 

grafomotorike, s podobnimi dejavnostmi urimo grobo motoriko, na 

katero pri spodbujanju razvoja ne smemo pozabiti. 
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Plesno opismenjevanje  
 

DONATA TOMAŽIČ, učiteljica športne vzgoje 

donata.tomazic@gmail.com 

 

Povzetek: Ples ima v življenju in odraščanju otroka zelo velik pomen. 

Pozitivni učinki plesa vplivajo na otrokovo socializacijo, kreativnost, 

osvoboditev čustev, estetiko in razvijanje mišljenja. Pri tem ima 

pomembno vlogo učitelj, ki s pravimi pristopi, metodami dela in 

vzpodbudami proces učenja plesa počasi nadgrajuje, povezuje in 

pripelje otroke do visokega nivoja t. i. »plesnega opismenjevanja«. 

Cilj učitelja bi moral biti, da bi otroci radi plesali in se ob tem zabavali.  

Pri plesnem opismenjevanju od 6.–9. razreda, pri urah športa, smo 

izvajali ples z glasbo (prepoznavanje ritmov, prepoznavanje 2/4 in 

3/4 taktov) v korelaciji s slovenskim jezikom (pravilno poimenovanje 

plesnih korakov in kombinacij korakov v ljudskih in standardnih 

plesih, pravilen opis in poimenovanje plesne drže); etiko (spoštljiv 

odnos do soplesalca, kulturno vedenje na plesišču, poznavanje 

ljudskega izročila, poznavanje svetovne plesne raznolikosti na 

različnih kontinentih sveta) in medpredmetno povezovanje z likovno 

umetnostjo. 

 

Ključne besede: ritem, gib, ples, ljudski plesi, standardni plesi, 

likovna umetnost 

Abstract: Dance has a huge impact on a child's life. Positive effects of 

dancing influence a child's socialisation, creativity, liberation of 

emotions, aesthetics, and development of thinking. The teacher 

plays an important role by using the right approaches, work methods 

and encouragements, which slowly upgrades and connects the 

process of learning a dance, and brings children to a high level, the 

so called ‘dance literacy’. The goal of a teacher should be for the 

children to enjoy and have fun while dancing. During PE lessons, for 

dance literacy from 6th to 9th grade, we executed and practiced 

dancing with music (recognition of rhythm, two- and three-quarter 

time) in correlation with Slovenian language (the correct naming of 

dance steps and combinations of steps in folk and standard dances, 

correct description and naming of dance posture), ethics (respect for 

the dancing partner, civilised behaviour on the dance floor, the 

knowledge of folk tradition and the knowledge of world dance 

diversity on different continents)and cross-curricular connection 

with art. 

 

Keywords: rhythm, move/motion, dance, folk dances, standard 

dances, art 
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UVOD 

Učitelji imamo v svojem poklicu čudovito poslanstvo, saj lahko otroke 

popeljemo po poti ustvarjanja do »plesne pismenosti«. Njihov 

domišljijski svet je zelo bogat in potrebno ga je le pravilno usmerjati, 

vzpodbujati in dograjevati. S tem se dotaknemo njegovih čustev, 

razmišljanj in sanj. Že v nižjih razredih pričnemo z rajalnimi igrami, 

česar se otroci zelo veselijo. Nadaljujemo z ljudskimi plesi v 4. in 5. 

razredu, ki jih lahko tudi medpredmetno povežemo. Tako je učenje 

slovenskega jezika, glasbene in likovne umetnosti zanimivejše in 

privlačnejše. Učitelj se teh učnih ur ne sme ustrašiti, postanejo naj 

mu navdih in izziv za pestrejši pedagoški pristop. S plesom v 6. 

razredu popestrimo ure športa v mesecu decembru. Plešemo 

slovensko polko in angleški valček. Sledi učenje standardnih plesov v 

7., 8. in 9. razredu, s čimer plesno znanje učenk in učencev dodatno 

nadgradimo in poskrbimo za socializacijo, osvoboditev čustev, 

zaupanje vase, kreativnost in kulturo posameznika. Različna 

sodelovanje in številni plesni projekti, kot so Plesna pomlad, Gib je 

svoboda, Plešimo skupaj, plesne točke na šolskih in občinskih 

proslavah, valetah, kulturnih dnevih, medgeneracijskih delavnicah, 

plesnih nastopih na športnih prireditvah in tekmovanjih v košarki, 

rokometu, nogometu, atletiki so dodatno pripomogli k plesni 

pismenosti otrok. 

 

 

 

Ritem 

Rithmos je izvorna grška beseda za ritem. Označuje nekaj, kar teče, 

kar je povezano v gibanju. Gibanje je ritem in ritem je gibanje 

(Rajtmajer, 1995). V SSKJ (2021) je ritem zapisan kot »enakomerno, 

urejeno ponavljanje značilnih elementov v delovanju, poteku časa: 

biološki ritem, ritem dihanja, srčni ritem, ritem hoje, ritem plesa, 

ritem rok pri delu.« Otroci imajo prirojen občutek za ritem. To se kaže 

tako, da se otrok samodejno prestopa in ziblje po enakomernem 

ritmu. V možganskih centrih se sprožijo določena gibanja, prav tako 

impulzi, ki v pravilnem zaporedju prenesejo navodilo do mišic. 

Pravilno razporejeni in enakomerno ponavljajoči gibi dajejo plesu 

ritem. Vsak otrok ritem izvaja na svoj način, lahko pa se ga v veliki 

meri nauči. Otroci ritem ustvarjajo z rokami, tleskanjem s prsti, 

topotanjem, tolčenjem po stolu … (Zagorc, 2013). Gibanja brez ritma 

si skoraj ne moremo zamisliti. Pri ritmu se nenehno izmenjujeta lahka 

in težka doba. Že pri hoji je tako, da ko se z nogo dotaknemo tal, je 

težka doba in ko nogo dvignemo v zrak, je lahka doba. Tako se tudi 

življenje vrti nenehno v nekem ritmu, v zaporedju ritmov. Preprosto, 

že dan zamenja noč, izmenjava letnih časov, pri človeku npr. vdihu 

sledi izdih … (Otrin, 2000). Pomemben odnos do ritma se vzpostavi 

pri otrocih v osnovni šoli, še posebej v obdobju adolescence. Ples, 

prav zaradi ritma, pomeni nekaj magičnega, s čimer želi otrok preseči 

ujetost. Prav tako izgubi strah in zasluti meje svoje svobode. Občutek 

za ritem se izpopolnjuje z vadbo telesnih in glasbenih ritmov (Zagorc, 

1995). 



226 
 

Gib 

Z besedami Marije Vogelnik (2009): »Telo je ustvarjeno za gibanje in 

gibanje je isto kot življenje. Če bi se zaustavilo, bi vse zamrlo. In v tem 

gibanju, ki je neminljivo, je zakoreninjen ples in z njim vred tudi 

potreba ljudi po njem.« Zaznavanje sveta z odzivi na materino bitje 

srca, govor, glasbo in gib se začne že v maternici. Nato otrok ob 

rojstvu prvič spozna občutek dotika in zibanja v zunanjem svetu. 

Njegovo zavestno gibanje je okoli 4. meseca, ko dvigne glavico in se 

odziva na dražljaje iz okolice. Nato se prevrača s hrbta na trebuh in 

obratno, počasi se začne dvigovati in kmalu sedi. Vse do 3. leta je 

tako otrokov razvoj zelo bliskovit (Zagorc, 2013). Že pred vstopom v 

šolo otrok doživlja in spoznava lastno telo preko gibalnih iger. Tako 

posnema živali, ljudi in se razvija gibalno celostno. Če mu postavimo 

kompleksne gibalne naloge, mu razvijamo divergentno mišljenje, 

kajti tako je pot do cilja vedno drugačna (Videmšek in Pišot, 2007). 

Otroci preko plesa spoznajo vse možnosti gibanja, zato sta ples in 

gibanje med seboj prepletena. Z gibanjem so ustvarjalni in svobodni. 

Komunikacija z gibom jim omogoča boljše odnose z vrstniki, so bolj 

pomirjeni, manj agresivni. Prav tako se z gibanjem razvijajo njihove 

čustvene, osebnostne in socialne lastnosti (Zagorc, 2013). Gibalna 

dejavnost v šoli je lahko spontana ali usmerjena. Izvajamo jo seveda 

z namenom izboljšanja telesne pripravljenosti (Malina, Bouchard in 

Bar-Or, 2004). Lahko pa jo pri posamezniku tudi točno izmerimo kot 

sposobnost ravnotežja, moči, hitrosti, koordinacije, gibljivosti, 

natančnosti (Matej in Planinšec, 2010). V vsaki razvojni stopnji 

opazimo neko vedenje otrok, ki ga otrok tudi usvoji, je pokazatelj 

odraščanja. Otrokovo gibanje je pogojeno od zrelosti organizma, od 

njegovih predispozicij in različnih okolij, v katerih živijo (Zajec, 

Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010).  Izmed vseh dejavnikov je 

pri otroku najpomembnejša lastna aktivnost. Številne raziskave so 

pokazale, kako pomembno je gibanje za razvoj in rast. Z redno 

aktivnostjo ozavestimo in zgradimo trden odnos do telesa ter 

spoznamo, da je naša življenjska potreba gibanje (Zagorc, 2013).  

 

Ples 

Človekovo plesno gibanje je kot valovanje morja in ne prenese 

nobenih meja. S plesom se na poseben način izraža svoboda 

človekovega telesa in duha. V njem se zrcali skrita želja, da bi se 

poistovetil z neskončnim kroženjem ustvarjalnih sil v kozmosu, kajti 

vse, kar se dogaja izven nas, se na tak ali drugačen način odrazi v naši 

notranjosti in vse, kar se dogaja znotraj nas, dobiva odblesk v svetu 

okoli nas … Neločljivi del narave smo, njenih oblik in gibanj, zvokov in 

barv, igre vetra in oblakov (Zagorc, 2006). Odrasli, še bolj pa otroci, s 

telesnim stanjem izražajo svoje duševno počutje. Čustvovanje in 

gibanje imata veliko skupnega. Zlasti mlajši otroci in mladostniki 

najdejo v plesu posebno zadovoljstvo. Mnogi v plesu najdejo pot za 

osvoboditev čustev in občutij. Z besedami bi morda to težje izrazili. 

Ples tudi prispeva k samozavedanju, zadovoljstvu, občutku uspeha 

(Zagorc, 1992). Spodbude za plesno ustvarjanje otrok so lahko 

zunanje ali notranje. Iz otrokove domišljije izhajajo notranje 
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spodbude, različni rekviziti in pripomočki pa pomenijo zunanje 

spodbude. Otrok z besedami nekatere stvari pove težje, zato mu 

spodbude pomagajo, da to izrazi v plesu. Pri tem si razvija kreativne 

pristope in ideje (Geršak, 2015). Za dosego ciljev lahko pričnemo že 

v 1. in 2. razredu z rajalnimi igrami: »Ob bistrem potoku je mlin«, 

»Diradi čindara«, »Rdeče češnje rada jem«, »Bela, bela lilija«. V 3., 4. 

in 5. razredu lahko nadaljujemo z ljudskimi plesi: »Rašplja«, 

»Kavbojska«, »Ketn polka«, »Hruške, jabolke, slive« … Nadaljujemo 

lahko tudi v višjih razredih, saj se otroci plesov zelo veselijo (Kovač, 

idr., 2011). 

 

Ljudski plesi 

»Ljudski ples sodi v ljudsko kulturno dediščino. Je plesno izročilo, 

značilno za slovensko podeželje skoraj do druge svetovne vojne« 

(Fuchs, 2004). Najstarejše oblike plesa so: »Potujem v Rakitnico«, 

kjer se en krog, kača ali kolona povečuje, drugi pa manjša; »Bela, bela 

lilija« in »Rdeče češnje rada jem«, kjer gre za privzemanje in 

odvzemanje (Ramovš, 1992). Ker so otroški ljudski plesi zelo povezani 

z igrami, danes vključujejo preproste rajalne igre. Te so v polkrogu, 

krogu ali vrsti. In ker so danes otroci ustvarjalni, si izmišljajo tudi nove 

plesne oblike, seveda povezane s tistimi iz preteklosti (Fuchs, 2006). 

Že pri otrocih do petega leta imata ples in glasba velik vpliv na vzgojo 

in svobodno otroško kreativnost, domiselnost in ustvarjalnost. 

Vzgojitelj naj otrokom ponudi možnost spontane gibalne reakcije ob 

glasbi. Otrok naj svobodno improvizira (Denac in Ilič, 2006). Ljudski 

ples v osnovni šoli pomaga pri oblikovanju celostne podobe otroka. 

Deluje tudi preventivno in terapevtsko. Hkrati se otroci plesno 

izražajo, kar je enako pomembno kot besedno izražanje. Otroci pri 

tem predmetu dosegajo več ciljev: telesno gibalne, socialne, 

čustvene, motivacijske, estetske in moralno etične. Učenje se prične 

z osnovami ljudskih plesov, to so korakanje, menjalni korak, poskoki, 

tek …, nadaljuje se z učenjem lažjih ljudskih plesov: » Hruške, jabolka, 

slive« iz Bele krajine, »Potolčena« in »Kovtre šivat« iz Gorenjske,   

»Marko skače« iz Prekmurja … in se zaključi z urjenjem, s plesnimi 

improvizacijami na določeno temo, da razvijamo ustvarjalnost in 

domišljijo posameznika in skupine. Ob koncu leta pripravimo še šolski 

nastop. Vsebinsko in časovno so vsi trije sklopi plesne dejavnosti 

povezani s slovenščino, z likovno in glasbeno umetnostjo, z biologijo, 

z zgodovino in zemljepisom, torej medpredmetno (Neubauer, 2004). 

Za ljudske plese so značilna oblačila, narodne noše. Razlikujejo se 

glede na slovenske pokrajine. Pri ženski noši so značilne: rute, 

predpasniki, visoki ali nizki čevlji, avbe … Pri moških pa platnene 

srajce, klobuk, škornji … (Slovenska narodna noša, b. l.). 

 

Standardni plesi 

Z razvojem plesa v srednjem veku so najprej plesali poklicni plesalci, 

medtem ko je plemstvo le uživalo ob pogledu nanje. Kasneje so začeli 

plesati tudi plemiči. Tako je nastal družabni ples na dvorih. Nižji sloji 

ljudi pa so plesali svoje, ljudske plese. A kmalu se je tudi mednje 

razširil družabni ples. Razvoj je počasi potekal od skupinskih plesov, 
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do plesov v paru (Kristan, 1974). Danes delimo družabne plese na: 

standardne, latino in swing. Vsi standardni plesi so se razvili v Evropi, 

pri Angležih. Njihovi koraki in obrati morajo biti neprisiljeni, naravni 

in gibčni, stopala pa vzporedna. Plesna drža je zaprta (Podgorelec, 

1987). Med standardne plese sodijo: foxtrot, počasni valček, tango 

hitri valček (Ambrož, Zagorc in Kocbek, 2004). Nato so latino plesi, 

kjer je drža bolj sproščena, gibanje pa skoraj na mestu (Podgorelec, 

1987). To so plesi: rumba, samba, salsa, mambo, ča-ča-ča (Ambrož, 

Zagorc, Kocbek, 2004). Nato so še sving plesi, kjer je plesna drža 

navadno odprta in vzporedna. Tukaj je izrazito gibanje v kolenih 

(Duh, 2007). Sving plesi so: discofoks, rokenrol, džajv, hasl, bugivugi 

(Ambrož, Zagorc, Kocbek, 2004). Tudi oblačila pri standardnih plesih 

so se spreminjala skozi desetletja. Po letu 1950 so pričeli šivati 

zvonaste obleke za ženske. Krasile so jih cvetlične aplikacije in okrasni 

kamenčki (Ericksen, 2011). Po letu 1960 so krila postala krajša v 

dolžino in ožja v širino (Russell, 2016), rokavi krajši in voluminozni 

(Ericksen, 2011). Po letu 1980 so bili zgornji deli oblek pogosto 

večbarvni, da bi vzbudili pozornost pri sodnikih na tekmovanjih. 

Počasi so pri izdelavi pričeli uporabljati perje. Plesalci standardnih 

plesov so do leta 1980 nosili frake. Danes moda standardnih plesov 

narekuje raznolikost različnih oblek, s perjem, sloji šifona, mrežasti 

tekstil, prilegajoč životec, veliko okrasnih kamenčkov, globok hrbtni 

izrez in vlečke. Plesalci imajo oblečene frake, bele obleke ali drese z 

dolgimi rokavi. Obleka se sovpada z obleko soplesalke (Russell, 

2016). 

Mednarodna plesna zveza (WDSF-World Dance Sport Federation) je 

bila ustanovljena 1959 in poleg evropskih prireja tudi svetovna 

prvenstva, med 92 državami članicami. Prizadeva pa si tudi, da bi bili 

športni tekmovalni plesi, tako tudi standardni, vključeni med 

olimpijske športe (Zagorc, 2000). Standardni plesi se odlikujejo po 

plavajoči breztežnosti, ritmično gibalnimi sekvencami in v gibanju s 

hitrimi reakcijami. Zato je potrebno veliko energije. Ples sestavlja 

vrsta plesnih slik in figur. Ples zahteva tudi »zlitost plesalke in plesalca 

v eno.« V tehniki so stopala vzporedno, noge pa se premikajo tesno 

ena mimo druge. Za uglašenost plesa je potrebna izjemna telesna 

pripravljenost (Zagorc, 2001). 

 

Likovna umetnost 

Strukturo likovne umetnosti učenci usvojijo med ustvarjalnim 

procesom, in sicer zato potrebujejo tudi akcijo ustvarjanja in aktiven 

proces. Učenci pri tem lahko izbirajo med različnimi materiali, ti jim 

omogočajo več načinov izražanja (Donavan in Pascale, 2012). V 

Učnem načrtu (2007) je opredeljeno, da otroci razvijajo posluh za 

likovna dela umetnikov. Med poukom si razvijajo likovno mišljenje, 

domišljijo, vizualni spomin, čustva in zmožnost zaznavanja. Vse to 

privede do učenčeve ustvarjalnosti. Pri likovnem in gibalnem 

izražanju so otroci zelo aktivni. Povezava med njima je zelo 

intenzivna, saj sta si zelo sorodni umetnosti (Geršak, Podobnik, Frelih 

in Jurjevič, 2018). 
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Primeri dobre prakse 

Učitelji vemo, da otrok ne moremo »hraniti« samo z učnimi 

vsebinami in informacijah na različnih področjih. Otroci potrebujejo 

tudi razvijanje čustvenih razsežnosti, zato smo se lotili poučevanja 

plesa pri športu, s ciljem, da razvijamo njihovo domišljijo, 

ustvarjalnost in dobro počutje. Primanjkljaj vsega tega smo zaznali še 

posebej sedaj, po pandemiji, zaradi pomanjkanja medsebojnega 

druženja in navezovanja stikov. Naš cilj je bil tudi reševanje čustvenih 

stisk mladostnikov, ki so se zatekli k odvisnosti od računalnika, 

anoreksiji, zavračanju šole, agresivnih izpadih. Otrokom smo želeli 

»obnoviti« razrahljane medvrstniške odnose z neposredno kulturno 

komunikacijo. Teden dni pred pričetkom učenja plesov pri športu 

smo otroke seznanili z vsebino in načinom poučevanja. Najprej smo 

naleteli na zelo različne čustvene odzive otrok. Bili so pozitivni in 

negativni. Nekateri otroci, predvsem v 6. in 7. razredu, so se teh 

vsebin dejansko resnično ustrašili. Spraševali so nas: »Ali bomo 

morali plesati v paru?«; »Ali bo lahko deklica plesala z deklico?«; »Ali 

se bomo morali držati za roke? in resnično doživeli čustveni stres. 

Precej otrok je odreagiralo s stavki: «Jaz bom naslednji teden 

bolan.«; »Mene naslednji teden ne bo v šolo.« Vse te stiske otrok so 

nas sprva zaskrbele, nato pa dalo še večjo motivacijo, da moramo 

vztrajati pri učenju plesa in jim s tem pomagati. Z naslednjim 

korakom smo tako pričeli z učenjem plesov. Dogovorili smo se, da 

pričnemo v 6. razredih učiti slovensko polko. Učitelji smo se tudi 

dogovorili, da za vzgled učenkam in učencem za mesec dni naša 

športna oblačila zamenjamo za hlače, lepe bluze, srajce in plesne 

čevlje. Naš učni cilj je bil, da otroke naučimo osnovno sliko plesa. Ta 

zajema menjalni korak in poskok. Dečki pri plesu gledajo v plesno 

smer, deklice pa so s hrbtom obrnjene v plesno smer. Plesno smer 

smo v prostoru jasno določili. Naš prvi metodični pristop je bila 

demonstracija plesnih korakov. Te, smo najprej naučili dečke, nato 

še deklice. Natančno smo, brez glasbene podlage, šteli v 2/4 taktu, z 

besedami 1 in 2, 2 in 2 in praktično prikazovali korake. To so plesalke 

in plesalci nekajkrat ponovili ob našem štetju. Sledil je naslednji 

metodični postopek, izbor plesalke. Plesalec je kulturno zaprosil 

izbrano plesalko za ples, ki je vabilo vljudno sprejela. Nato jo je z roko 

v roki, počasi, odpeljal na željeno mesto na plesišču. Plesni prostor 

smo omejili na polovico telovadnice. Tako so vsi plesni pari lahko 

jasno slišali glasbo iz ozvočenja in naša navodila po mikrofonu.  

 

 
Slika 16: Štetje plesnih korakov 

Vir: Lasten 
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Glede na prej omenjene čustvene stiske otrok je začetno učenje 

korakov in izbor plesnih parov, potekal le z manjšimi težavami. 

Dozdevalo se nam je, da so otroci že v predhodnem tednu sami med 

sabo uredili morebitne težave in zadovoljivo pristopili k učenju plesa. 

Sledi je naš naslednji učni cilj. Naučiti pravilne plesne drže. Ta je: 

plesalec plesalko z obema rokama drži za pas, plesalka pa ima svoje 

dlani na plesalčevih ramah. Par si ne stoji preblizu. Tako so se pari 

pravilno postavili v plesno držo. To smo učitelji tudi praktično 

demonstrirali. Zaradi nastalega telesnega in očesnega stika se je 

nekaj otrok počutilo nelagodno, zato smo nekatere pare oziroma 

plesalke zamenjali in tako razrešili to težavo. V naslednjem učnem 

koraku smo ob glasbi učitelji demonstrirali osnovno plesno sliko. 

Plesni pari so počasi, ob našem štetju in glasbi, ponavljali menjalni 

korak in poskok. Njihovi izrazi obraza so počasi postajali nasmejani. 

Po koncu plesa so plesalci morali svoje plesalke počasi in z roko v roki 

odpeljati s plesišča. Ples, s prihodom in odhodom s plesišča, smo v 

učni uri nekajkrat ponovili. Opazili smo postopno večje zaupanje vase 

pri otrocih in spoštljivejši odnos do sošolcev. Naslednjo učno uro smo 

vse naučeno ponovili. Po uspešno usvojenem znanju smo osnovni 

plesni sliki dodali obrat. Tudi to smo učitelji otrokom praktično 

demonstrirali ob glasbeni podlagi. Več kot polovica plesnih parov je 

slovensko polko že po 3. učni uri lepo osvojilo. Prav tako so otroci 

navezali nove prijateljske vezi, se iz ure v uro bolj spoštljivo vedli in k 

uram športa prihajali lepo oblečeni in z urejenimi pričeskami. Učitelji 

smo bili z videnim vedno bolj zadovoljni. Počasi so se naši želeni cilji 

(znanje, ustvarjalnost in dobro počutje) uresničevali.  

 

 
Slika 2: Slovenska polka  

Vir: Lasten  

 

Dve naslednji učni uri smo malo popestrili z novima plesoma. Učence 

in učenke smo namreč naučili ples »Kovtre šivat« in »Ples z metlo«. 

Pri teh urah so vsi učenci zelo uživali, se pri tem zabavali in se odlično 

počutili. Sledil je še naš zadnji učni cilj, preveriti in oceniti znanje 

slovenske polke. Otrokom smo predstavili kriterije ocenjevanja: za 

oceno 5 plesni par samostojno odpleše osnovno sliko in obrat, 

usklajeno z glasbo in upoštevanjem kulturnega prihoda in odhoda s 
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plesišča; za oceno 4 plesni par naredi manjšo napako, gibanje ni 

usklajeno z glasbo, ne upošteva kulturnega prihoda ali odhoda s 

plesišča; za oceno 3 plesni par naredi več napak, gibanje ni usklajeno 

z glasbo, par ne izvede kulturnega prihoda in odhoda s plesišča; za 

oceno 2 plesni koraki niso pravilni, niso usklajeni z glasbo, par se 

nekulturno in nespoštljivo vede na plesišču; za oceno 1 plesni par 

noče plesati. Po pričakovanjih so učenke in učenci prejeli po 

opravljeni uri ocene 4 in 5. Tega so se zelo in iskreno razveselili. Takoj 

so tudi vprašali, ali bomo tudi pri naslednjih urah športa še plesali. 

Takšen metodični način učenja plesa, smo izvedli in realizirali tudi v 

ostalih razredih. V 7. razredih smo se učili in naučili otroke Angleški 

valček, osnovno sliko in obrat. Tudi ti otroci so imeli v začetnih urah 

nekaj čustvenih stisk, predvsem ko so se morali v paru postaviti v 

zaprto plesno držo. S pravilnim in prijaznim pristopom smo tudi to 

odpravili. Učitelji smo plesno sliko z osnovnim korakom in obratom 

demonstrirali in večkrat ponovili. Po 3 učnih urah se je velika večina 

otrok osvobodila strahu pred plesom. Počasi so pričeli uživati ob 

medsebojnem druženju in navezovanju stikov. Prav tako je 

preverjanje in ocenjevanje prineslo dobre rezultate in otroci so bili 

na svoje ocene prav ponosni.  

 
Slika 3: Angleški valček 

Vir: Lasten 

 

V 8. in 9. razredu učenci in učenke niso imeli čustvenih težav in stisk. 

Že v začetnih urah učenja plesa cha-cha-cha so brez težav osvojili 

osnovno sliko. Prav tako niso imeli težav pri postavljanju v pare ter 

prihodom in odhodom s plesišča. Že 2. učno uro smo se lahko pričeli 

učiti promenado in obrat. Učitelji smo seveda vse plesne slike in držo 

demonstrirali. Ko so plesni pari na plesišču z vidnim zadovoljstvom 

preplesavali vse slike, jih je bilo lepo in s ponosom gledati. Njihova 

ustvarjalnost in dobro počutje jih je pripeljalo do dovršenih plesnih 

gibov in seveda na koncu, do lepih ocen. 
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Pri plesnem opismenjevanju nam je bilo vodilo ritem. Ta je izjemnega 

pomena za osvajanje plesnih korakov. Preden smo z učenci in 

učenkami prešli na plesne korake, smo se pogovarjali o korelaciji z 

etiko na plesišču in medpredmetno povezali z likovno umetnostjo. 

Pri etiki v plesu je najprej najpomembnejši spoštljiv odnos do 

soplesalca. Ta se prične že pred plesom, ko plesalec prosi plesalko za 

ples in jo primerno kulturno odpelje na plesišče. Tudi plesalka mora 

lepo, prijazno privoliti za ples in s plesalcem, držeč se za roki, oditi na 

plesišče. Pomemben je tudi medsebojni očesni kontakt. Dečki in 

deklice so imeli pri tem kar nekaj težav, nekateri tudi zadržke. Morda 

zaradi preteklih koronskih časov tudi komunikacijske težave z 

vzpostavljanjem telesnega stika. Vse to smo uspešno razrešili z 

motivacijskimi pristopi in učencem s tem omogočili prijetne plesne 

urice. Torej, plesni par se na plesišču kulturno obnaša. Primerno tiho 

se par pomenkuje, se ne posmehuje drugim parom, se ne zaletava v 

druge pare. Pogovorili smo se tudi o ljudskem izročilu na Slovenskem, 

o raznolikosti plesov in plesnih noš po slovenskih pokrajinah. Nekaj 

besed smo spregovorili o svetovni plesni raznolikosti, ki se meri v 

tisočih različnih plesih na kontinentih sveta.  

 

Medpredmetna povezava z likovno umetnostjo je potekala takole: 

Mesec dni so dekleta ustvarjala zanimive plesne kostume iz različnih 

odpadnih materialov. Izdelale so jih v naravni velikosti, pripeti na 

leseno podlago s praznim okroglim prostorom za obraz. Vsi plesni 

kostumi so v črno-beli barvni kombinaciji in ustvarjeni v dveh 

tehnikah, slikanje in 3D lepljenki. Kulise z unikatnimi oblekami smo 

postavili v avli šole na ogled ostalim učencem. Nekateri so se postavili  

za kuliso, kot da bi želeli slikati svoj obraz z razstavljeno obleko. Spet 

drugi so le občudovali zanimive izdelke.  

 

 
Slika 4: Likovni izdelki: Plesne obleke 

Vir: Lasten 

 

Glede oblačenja je bilo ob našem mesecu plesa v šoli opaziti 

precejšen pozitivni napredek. Nekatera dekleta so pričela prihajati v 

šolo oblečena v krila, druga v lepe hlače, kavbojke in pisane 

puloverje. Njihove pričeske so bile zelo urejene. Precej deklic si je 

nadelo najrazličnejši nakit. Tudi dečki so se lepo uredili, nekateri celo 

nadišavili, kar običajno ni v njihovi navadi.  
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Naša naslednja korelacija je bila povezana s slovenskim jezikom. 

Otrokom sem naročila, naj starše doma vprašajo, ali se še spomnijo 

svojih plesnih korakov v šoli. Z izbranimi lepimi slovenskimi besedami 

so nato otroci pripovedovali zelo zanimive zgodbe in različne prigode 

svojih staršev. Najpogosteje so opisovali srednješolske plesne vaje, 

kako so potekale, katere plese so se naučili, katerega plesa se 

spomnijo še danes, kako so bili oblečeni … Nato smo se podučili o 

različnih in pravilnih plesnih držah. Tako je pri standardnih plesih 

zaprta plesna drža in gibanje na izgled lahkotno. Te pojme so morali 

otroci pravilno slovensko ubesediti, kar je nekaterim povzročalo 

manjše težave. Zlasti jezikovno manj veščim, kot  je besedna zveza: 

«Pokončna, zaprta plesna drža« ali »Odprta plesna drža, z vmesnim 

prostorom«. Opisati so morali tudi plesno držo pri ljudskih plesih, 

zlasti pri slovenski polki, ki smo se je učili. Ta opis: fant z rokama 

plesalko drži za pas, plesalka ima svoje dlani na njegovih ramah; 

čeprav se sliši preprosto ali celo nekaterim samoumevno, jim je 

kakšna beseda ponagajala ali so dodali kakšno svojo. Nekatere 

učence in učenke sem nagovorila, da izdelajo seminarsko nalogo o 

standardnih ali ljudskih plesih. Nekaj deklic je odšlo v mestno 

knjižnico in nato še doma na spletu poiskalo želeno temo. V šoli so 

nato ustno predstavile svoje izdelke ostalim učenkam in učencem.   

 
Slika 5: Seminarske naloge 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Vse te aktivnosti, plesni projekti, številni nastopi, medpredmetno 

povezovanje in sodelovanje tudi drugih učiteljic na šoli nas veselijo, 

izpopolnjujejo naše delo in pričakovanja. Prav tako se tega veselijo 

otroci in njihovi starši, ki nam s toplimi besedami pohvale, ogrejejo 

dušo in srce. Želimo si obdržati, z dolgoletnim delom dosežen visok 

nivo »plesnega opismenjevanja« na naši šoli, da bodo otroci vedno 

radi plesali, da se pozitivno dotaknemo njihovih čustev in sanj. S 

svojim vzgledom in motivacijskim pristopom, bomo pri urah športa 

in izbirnem predmetu ples, nadaljevali z učenjem plesov. Tako bomo 

poskrbeli za otrokovo socializacijo, estetiko, zaupanje vase, 
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samospoštovanje, spoštljiv odnos do sošolcev, navezovanje 

prijateljskih vezi in kulturo učenk in učencev. Vzpodbujali bomo še 

večjo vključenost mlajših učiteljic v naše projekte, otroke pa 

navduševali, da plešejo tudi v popoldanskem času doma ali v številnih 

plesnih klubih v domačem kraju. 
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Povzetek: Otroci prvega starostnega obdobja v starosti od enega do 

treh let velikokrat potrebujejo pomirjanje in sprostitev. Kljub temu, 

da si nekateri predstavljajo, da tako majhni otroci ne doživljajo 

stresa, opažamo, da se le-ta kaže v vedenju in delovanju otrok, pa 

tudi v določenih psihično pogojenih zdravstvenih težavah. V obdobju 

uvajanja v vrtec za umiritev enoletnih otrok uporabljamo petje, 

glasbo, sprehode v naravo in bibarije. V članku pa so opisane tudi 

posebne sprostitvene tehnike, ki jih uporabljamo pri delu z otroki, 

starimi od enega do dveh let. Seveda je izvedba teh tehnik časovno 

bolj omejena kot v skupinah drugega starostnega obdobja. Za 

najmlajše otroke uporabljamo manj zahtevne tehnike, saj se 

določene sposobnosti v tem obdobju še razvijajo. Vseeno te 

dejavnosti konkretno pripomorejo k temu, da otroci prisluhnejo, se 

osredotočijo in umirijo svoje misli.  

 

Ključne besede: malček, stres, sprostitev, sprostitvene tehnike, 

dihalne tehnike 

 

Abstract: Children of the first age group between the ages of one and 

three often need reassurance and relaxation. Despite the fact that 

some imagine that children do not experience stress, it is reflected in 

the behavior and functioning of children, as well as in certain 

mentally conditioned health problems. During the introduction 

period, I use singing, music, nature walks and finger games to calm 

the children down. The article also describes the special relaxation 

techniques we use when working with children aged one to two. Of 

course, the implementation of the technics is more limited in time 

than in the group of older children. We use less demanding 

techniques for the youngest children, as certain skills are still being 

developed during this period. However, this activities concretely help 

children to listen, focus and calm their thoughts. 

 

Keywords: toddler, stress, relaxation, relaxation techniques, 

breathing techniques 
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UVOD 

Predšolski otrok je velikokrat omejevan, usmerjan in pod pritiskom. 

Njegova čustva omejuje okolje, v katerem se nahaja, naj bo to vrtec, 

dom ali druge ustanove, kamor pride s svojimi starši, saj starši in 

vzgojitelji stremimo, da prevzame sprejemljive načine obnašanja. Če 

je otrok konstantno izpostavljen prevelikemu številu dražljajev in 

stresnih situacij, lahko pri njemu začnemo opažati notranji nemir, 

motnje spanja, odklone v vedenju. Kot vzgojiteljica nemalokrat pri 

svojem delu opazim stisko otroka, ki je komaj vstopil v vrtec. Svojih 

občutkov še ne zna ubesediti, ker njegov govorni razvoj še ni na tej 

stopnji. Morda so se starši zjutraj jezili nanj, ker se ni želel obleči, 

morda je na poti do vrtca padel in se udaril, ali pa se je preprosto 

slabo naspal. Včasih je dovolj le objem, nežno prigovarjanje ali 

preusmerjanje pozornosti, občasno pa si želim, da bi imela orodje, s 

katerim lahko otroka v tem dnevu zares umirim na način, da ga vsaka 

malenkost ne bo spravila iz tira. Tako, kot imamo odrasli veliko 

strahov in smo dnevno pod stresom, so tudi predšolski otroci, le da 

njih bremenijo drugačne stiske. Take, ki bi se nam, odraslim, zdele 

nepomembne, celo banalne, vendar otrok jih doživlja drugače, veliko 

bolj intenzivno. Zato menim, da tudi najmlajši otroci v vrtcu 

potrebujejo sprostitev. Včasih je to lahko le kratkotrajna aktivnost, ki 

jo izvedemo mimogrede, npr. na sprehodu zapremo oči in poslušamo 

ptičje petje, lahko pa si za sprostitev vzamemo čas in ji namenimo 

toliko časa, kolikor ga otroci potrebujejo. 

 

Vzroki za stres pri predšolskem otroku 

Odrasli se velikokrat spominjamo svojega otroštva in nekateri nanj 

gledamo/-jo z rožnatimi očali. V vsakem od nas se skriva mnogo lepih, 

pa tudi bolečih in težkih spominov na naša najzgodnejša leta življenja. 

Zagotovo so bili izzivi drugačni od tistih, s katerimi se spopadajo 

otroci dandanes. Večina staršev je zaradi službe primorana svojega 

otroka že pri enajstih mesecih vključiti v vrtec, kar je zagotovo eden 

največjih stresorjev za otroka v tem obdobju. Prav zato je tako zelo 

pomembno, kako varnega se otrok tam počuti. Ostali povzročitelji 

stresa pri predšolskem otroku so ločitev staršev, rojstvo sorojenca, 

smrt bližnjega, finančne težave v družini ter pomanjkanje zgledov 

uspešnega spoprijemanja z dejavniki stresa (Hmelak in Lepičnik-

Vodopivec, 2015, str. 88). Za otroke pa so ogrožujoče tudi naslednje 

situacije: prepiri staršev, poslušanje dnevnih novic na televiziji ali 

radiju, če nimajo najnovejših igrač, strah pred temo, starši pod 

vplivom drog ali alkohola, strah pred zapustitvijo in občutek 

odrinjenosti od igre (Murray, 2012, str. 20). Otrokom v današnjem 

svetu manjka celostnih izkušenj, ki v njih pustijo globok občutek miru 

in zadovoljstva. Izkušnje, ki so pomembne za vsestranski razvoj in 

razcvet vsakega otroka, so poslušanje šumenja valov, igranje v pesku 

ter aktivnosti, ki zahtevajo sodelovanje telesa in duha. Vse preveč pa 

je družin, ki svoj prosti čas preživljajo s pritiskanjem na gumbe. Otroci 

veliko časa preživijo v svetu prikazovanih, migljajočih in hitro se 

spreminjajočih slik. Vse več je otrok, ki ne vedo, kako diši gozd, kako 

se oglaša kukavica ali celo, kateri letni čas je (Witkin, 1999, str. 6). 
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Zgodnje socialne izkušnje otrok oblikujejo njihove razvijajoče se 

nevrološke in biološke sisteme in stresne izkušnje lahko 

spodkopavajo njihovo zdravje, njihovo socialno kompetenco, in 

njihovo sposobnost za uspeh v šoli in v življenju. Na primer, ko se 

otroci rodijo v svetu, kjer so vsakodnevno izpostavljeni nasilju, jih 

lahko nevrobiološke spremembe povzročijo previdne in budne ter 

verjetno težko obvladujejo svoja čustva, se osredotočajo na naloge 

in oblikujejo zdrave odnose. Na žalost jim ti prilagodljivi odzivi na 

kronični stres slabo služijo v situacijah, kot sta šola in delo, kjer se 

morajo osredotočiti in sodelovati, da bi jim šlo dobro. Toda 

zahvaljujoč plastičnosti razvijajočih se možganov in drugih bioloških 

sistemov je nevrobiološki odziv na kronični stres mogoče ublažiti in 

celo obrniti, še posebej, če zgodaj posegamo v otrokovo življenje. 

Zlasti topli in negovalni odnosi med otroki in odraslimi lahko služijo 

kot močan branik pred spremembami, ki spremljajo stres 

(Thompson, 2014). 

 

Posledice stresa 

Wilmes Mielenhausen (1999) meni, da se stres pri otroku kaže v 

obliki nemira in nesposobnosti koncentracije, hiperaktivnosti, 

povečani agresivnosti, pa tudi preveliki pasivnosti, zaprtosti in 

umikanju vase.  

 

Otroci ob uvajanju v vrtec odklanjajo hrano, imajo težave s spanjem 

in doživljajo separacijsko tesnobo. Zaradi psihološkega faktorja 

stresa otrokom pade odpornost, gre za povsem psihosomatsko 

reakcijo. Otrok, ki še ni dovolj govorno sposoben, da bi izrazil svojo 

stisko, bo to sporočil s teleso. Na stres lahko otroci reagirajo tudi z 

regresijo, ko lahko nazaduje na določenih področjih razvoja (Varjačič-

Rajko, 2007). Ribič Hederih (2003, str. 17) meni, da lahko začne otrok 

zaradi stresa gristi nohte, ustnice, zvijati lase ali gristi različne 

predmete. 

 

Z dolgotrajnim stresom so povezane različne zdravstvene težave 

otrok, kot so vnetje debelega črevesa, razdražljivo črevesje, 

hiperventilacija, astma, revmatična obolenja, alergije, težave s kožo, 

glavobol, kronična utrujenost, boleč hrbet, napadi panike, zaprtje, 

driska in nespečnost. Vsak otrok pa se rodi s svojim načinom 

spopadanja s stresom in tudi spol pri tem igra posebno vlogo (Witkin, 

1999, str. 41–47). 

 

Sprostitvene dejavnosti za predšolske otroke 

V primerjavi z odraslimi otroci ne znajo prepoznati stresa in ga 

obvladovati, nimajo niti možnosti oz. sposobnosti, da bi svoje 

občutke ubesedili (Murray, 2012, str. 21). Wilmes Mielenhausen 

(1999) pa je mnenja, da imajo otroci naravno sposobnost, da se 

popolnoma poglobijo v igro in se ob tem sprostijo na povsem 

naraven način, vendar kljub temu potrebujejo vaje za sprostitev in 

ostale sprostitvene tehnike, saj današnji svet pred njih postavlja 

polno enostranskih zahtev. 
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Otroka ne moremo vedno uspešno obvarovati pred stresom, saj je 

stres sestavni del življenja, lahko pa poskrbimo, da bo stres 

obvladljiv. Nobena strategija stresa ne more v celoti preprečiti, 

vendar več kot ima otrok izkušenj na tem področju, lažje bo stres 

predelal tudi v prihodnosti (Witkin, 1999, str. 198). Otroci so posebej 

naklonjeni slikam, simbolom in prijetnim obredom. Igre s svetlobo, 

zvoki in mandalami pritegnejo pozornost otrok, tako razvijajo 

sposobnost daljšega mirovanja, molčanja in mirnega opazovanja. 

Sicer je prav gibanje za otroke ena najosnovnejših potreb, vendar se 

prav tako hitro navdušijo nad mirovanjem, saj deluje kot čarobna 

privlačna sila tudi za najbolj nemirne otroke (Witkin, 1999, str. 198). 

Wilmes – Mielenhausen (1999, str. 12–13) opozarja, da so kritike 

nekaterih sprostitvenih metod, da se posvečajo zgolj simptomom in 

da globlje konflikte, ki so resnični vzrok otrokovih težav, puščajo ob 

strani. Otrokovo duševno stanje se lahko zaradi potlačenih 

negativnih čustev še poslabša in se simptomi pojavljajo vedno znova, 

le morda v drugačni preobleki. Otrokov nemir in zmanjšana 

sposobnost koncentracije imajo lahko najrazličnejše vzroke. Če pri 

otroku opazimo ponavljajoče, dolgotrajnejše in premočno izražene 

simptome, kot so hiperaktivnost, povečana agresivnost, prevelika 

pasivnost ali zaprtost vase, je pomembno, da starši poiščejo 

strokovno pomoč. 

 

Otroci se radi igrajo na prostem, v naravi. Takrat se počutijo kot 

prerojeni, imajo popolnoma svežo energijo in so sposobni 

koncentrirane igre, osupljivo konstruktivnih zamisli in so nasploh 

uravnoteženi. Zato moramo otroke čim večkrat voditi v naravo, tudi 

ob slabem vremenu, kadar dežuje, sneži ali piha veter. Prav te 

vremenske neprilike otrokom nudijo nenavadne izkušnje, ki jim 

osvežijo dušo in telo. Narava otroke navdaja z občutkom 

pomirjenosti s samim seboj, vsakdanji problemi pa se umaknejo in jih 

lahko opazujemo z določene razdalje. Nekatere stvari lahko vidijo 

jasneje in v drugačni luči (Wilmes Mielenhausen, 1999, str. 14). Same 

sprostitvene dejavnosti z malčki so bolj igrive in aktivne kot s 

starejšimi otroci. Odrasli moramo otroke spodbujati, da izbirajo med 

različnimi tehnikami in presoditi, katera metoda jim najbolj pomaga 

pri umirjanju. Cilj izvajanja sprostitvenih tehnik je zavedati se vsakega 

koraka in ga ceniti kot priložnost za osebno rast (Murray, 2012). 

Sprostitev je odsotnost stresa, kar pa lahko dosežemo na različne 

načine. Aktivnost mora dopuščati prosti tok misli in spodbujati 

notranjo umirjenost, ne nujno z odsotnostjo gibanja (Payne in 

Donaghy, 2010). »Otroka popeljati k tišini, pomeni: biti sam 

sposoben tišine. Otroka popeljati k tišini, pomeni: razmisliti o sebi. 

Otroka popeljati k tišini, pomeni: zavedati se okolice, jo določati in 

spreminjati« (Wilmes Mielenhausen, 1999). 

 

Joga za otroke 

Joga lahko otrokom pomaga premagovati stresne situacije in se 

umiriti, poudarek je na sproščanju in obnavljanju energije. Pretirano 

aktivni otroci se umirijo, plašni pa se v umirjenem okolju opogumijo 
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in naučijo sodelovati v aktivnostih (Kersnik Žvab, 2021, str. 27). Poleg 

tega se z jogo razvijajo motorične in koordinacijske sposobnosti, 

krepi se nadzor nad čustvi, izboljša se drža otroka ter imunski sistem, 

telo postane bolj skladno in gibljivo, okrepijo se mišice, pospeši se 

regeneracija telesa in spodbuja se ustvarjalnost. Z obvladovanjem 

fizičnega telesa se otroci naučijo obvladati tudi psihične procese 

(Kersnik Žvab, 2021, str. 29). Jogijske vaje delujejo na cel organizem 

in so primerne za vse starosti otrok. Ustrezajo različnim gibalnim 

sposobnostim otrok. Med vadbo so otroci usmerjeni na položaje, 

dihanje in občutje v telesu. Pomembno je, da je joga netekmovalna 

oblika vadbe, v kateri otroci uživajo (Schmidt, 2008). Joga za otroke 

se razlikuje od joge za odrasle: je glasna in dinamična, izvajanje 

posameznega položaja (asane) je bolj kratkotrajno. Prav tako se 

razlikuje v načinu motivacije, saj si pri otrocih največkrat pomagamo 

z zgodbicami in drugimi zanimivimi pripomočki, npr. plišasta igrača, 

balon, žoga. Pri jogi ne vzpodbujamo tekmovalnosti, ampak ravno 

nasprotno poudarjamo enakost in poslušanje svojih omejitev 

(Kersnik Žvab, 2021, str. 25). 

 

Masaže 

Masaže so igre, ki se jih igramo odrasli z otroki ali pa otroci med 

seboj. Namenjene so umirjanju in sprostitvi otrok (Schmidt, 2008, str. 

3). 

Tibetančki 

»Tibetančki« so sklop petih vaj, imenovanih »tibetanske vaje«, ki 

omogočajo telesu prost pretok energije, povežejo telo, um in duh, 

hkrati pa otroka sprostijo (Schmidt, 2008, str. 4). 

Vaja tišine 

Vaja tišine je vsakdanja dejavnost v vzgojnem konceptu Montessori. 

Otroku predstavlja izziv, saj mora umiriti svoje telo in prisluhniti tišini 

(Jemec in Jarc, 2015, str. 18,19). 

 

Sproščanje 1–2-letnih otrok 

Sama sem že nekaj let vzgojiteljica v eni izmed najmlajših skupin, kjer 

so otroci stari od enega do dveh let. V začetku leta za umiritev otrok 

uporabljam predvsem petje ter prstne igre, medtem ko v drugi 

polovici šolskega leta te aktivnosti več ne zadostujejo, saj so otroci 

pogosto nemirni, kar pokažejo na različne načine. Od negodovanja z 

jokom pri najmlajših članih skupine do napadov trme in 

razdražljivosti pri starejših. Zato se poslužujemo tudi ostalih metod 

za sproščanje otrok, kot so masaža, uporaba senzornih plastenk ter 

dežne palice in vaja tišine. Ko smo prvič izvajali masažo Vreme 

(Schmidt, 2008) v povezavi s tematskim sklopom, vezanim na vreme, 

so bili otroci rahlo nemirni, saj jih je bilo deset, torej so izvajali 

masažo v petih parih. Tisti, ki so ležali in bili masirani s strani 

prijatelja, so predčasno vstajali, tisti, ki so masirali, pa so se vmes 

ulegli na blazino. Masažo smo izvajali vsakodnevno po jutranjem 

krogu cel teden in iz dneva v dan opažali bistveno izboljšanje samega 

poteka dejavnosti, saj so otroci že vedeli, kako masaža poteka. Bila 
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jim je v veselje, poleg so se smejali, bili so nežni in prijazni do 

vrstnikov, kljub temu, da masaža vsebuje tudi točo in grom, torej 

udarjanje s stisnjenimi pestmi ter stresanje celega hrbta s celimi 

dlanmi. Dejavnost sedaj izvajamo vsaj enkrat na teden. Le en deček 

običajno ne želi sodelovati in raje le opazuje dogajanje.  

 

 
Slika 1: Masaža »vreme« 

Vir: Lasten 

 

V sklopu prej omenjenega projekta smo izdelali tudi dežno palico, z 

njo pa si pričaramo občutek dežja. Ta tehnika ponuja otrokom udobje 

in varnost, prisluhnejo ji in se umirijo. Uporabljamo jo pred začetkom 

obroka, kadar se otroci težje umirijo ali v vodenih sprostitvenih 

dejavnostih. 

 

 
Slika 2: Dežna palica 

Vir: Lasten 

 

Včasih, ko zaznava potrebo po umirjanju otrok, npr. pred začetkom 

jutranjega kroga, otroke spomniva na dihanje in vključiva dihalne 

tehnike, ki so jim znane iz vsakdanjega življenja npr. Pihamo lučko, 

Kuža sopiha in Čebelica brenči (po Kersnik Žvab, 2021). Zelo dobra 

dejavnost za umirjanje otrok pa se je izkazala tudi vaja tišine. Velik 

steklen kozarec, v katerem je malo riža in prižgana čajna svečka, si v 

krogu podajamo in ob tem pazimo, da svečka ne ugasne. Otroke 

opomnimo, da to delamo v tišini, če je potrebno kaj povedati, 

šepetamo. 
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Slika 3: Vaja tišine 

Vir: Lasten 

 

V času izvajanja individualnih vodenih dejavnosti in proste igre 

otrokom ponudiva tudi senzorne plastenke, ki so napolnjene z 

obarvano vodo, bleščicami, posameznimi drobnimi predmeti ipd. 

 

 
Slika 4: Senzorne plastenke 

Vir: Lasten 

 

Vse sprostitvene tehnike, ki jih uporabljava, seveda prej usvojijo 

najstarejši otroci skupine (2 leti), vendar mlajši sledijo njihovemu 

zgledu in se ob tem tudi sami umirijo, četudi tehniko še ne zmorejo 

izvajati, kot jo sprva prikaževa. 

 

ZAKLJUČEK 

Vse naštete tehnike so učinkovite v doseganju sprostitve otrok, starih 

od enega do dve leti. Sama kvaliteta izvedbe je odvisna od števila 

otrok v skupini, pa tudi specifike določene skupine, npr. ali je vanjo 

vključen kakšen otrok, ki je izrazito nemiren, otrok s posebnimi 

potrebami ipd., seveda pa tudi od umirjenosti samih vzgojiteljic, ki 

vodijo dejavnost. Otroci se bodo lažje umirili in sproščeno izvajali 

kakršnokoli dejavnost, če bodo občutili vzgojiteljičino pozitivno 

naravnanost ter njeno sprejemanje vsakega posameznika z vsemi 

njegovimi lastnostmi. Zgoraj omenjene dejavnosti vsekakor ne 

morejo odgnati vsega stresa, ki ga otroci doživljajo v najzgodnejših 

letih življenja, vendar lahko veliko pripomorejo k sprostitvi in 

umirjenosti otrok vsaj v času, ko je otrok vključen v varstvo, kjer so 

možnosti za individualno pozornost omejene zaradi velikega števila 

otrok v skupinah. 
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Povzetek: V prispevku predstavljam gibalno oviranost učenca, ki je 

posledica spina bifide in je vključen v osnovnošolsko izobraževanje s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Kot izvajalka 

ur dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj se poslužujem različnih metod dela, ki prispevajo k 

opolnomočenju učenca. Večkrat usmerjam pogovor z učencem ob 

obravnavi učne snovi, kar se je izkazalo za zelo uspešno. Navajam 

primer opolnomočenja ob slovenski ljudski pravljici Mojca 

Pokrajculja, saj je splošno znano, da nosijo pravljice bogato 

sporočilnost. Opolnomočenje je neizogibno pri razvijanju osebne 

identitete gibalno oviranega učenca, ki se zaradi svoje oviranosti 

srečuje z dodatnimi težavami v šolskem prostoru in širšem okolju. 

Ključne besede: gibalna oviranost, spina bifida, opolnomočenje, 

dodatna strokovna pomoč 

 

Abstract: In this acrticle, I present the student's motor disability due 

to spina bifida and is included in primary education with adapted 

implementation and additional professional assistance. As a provider 

of hours of additional professional help to overcome deficits, 

obstacles or disturbances, I use various methods of work that 

contribute to the empowerment of the student. I often direct the 

conversation with the student while discussing the subject matter, 

which turned out to be very successful. I have presented an example 

of empowerment with the Slovenian folk tale by Mojca Pokrajculja, 

as it is generally known that fairy tales carry a rich message. 

Empowerment is inevitable in developing the personal identity of a 

physically challenged student who, due to his or her disability, faces 

additional problems in the school environment and the wider 

environment. 

 

Keywords: mobility impairment, spina bifida, empowerment, 

additional professional assistance 
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UVOD 

Sodobni vzgojno-izobraževalni trendi že dlje časa zasledujejo 

inkluzivno paradigmo, ki poudarja, da osebe s posebnimi potrebami 

(v nadaljevanju OPP) sprejemamo kot enakovredne ne glede na oviro 

primanjkljaj oziroma motnjo. Posledično se pri vzgojno-

izobraževalnem delu srečujemo z različnimi OPP, kar zahteva od 

strokovnih delavcev veliko mero fleksibilnosti, prilagajanja in znanja. 

Ker je vsak OPP izjemen v svoji edinstvenosti, se moramo za 

optimalen napredek OPP osredotočiti pri delu z njim na specifične 

lastnosti, ki ga opredeljujejo. Graditi moramo na močnih področjih in 

sistematično odpravljati primanjkljaje. 

 

Gibalna oviranost 

Gibalna oviranost otrok je stara toliko kot človeštvo. Čeprav se je 

odnos do gibalno oviranih otrok spreminjal skozi čas, se še vedno 

pojavlja vrsta vprašanj, kadar se srečamo z otrokom, ki je gibalno 

oviran. V današnjem času je fizična lepota in telesna atraktivnost 

visoko na družbeni lestvici vrednot, zato se pri delu s to skupino otrok 

s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) srečujemo z mnogimi 

izzivi. Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) 

so ena od skupin OPP gibalno ovirani otroci. V šolskem letu 

2021/2022 je vključenih v osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo 1,1 % gibalno oviranih učencev, kar 

predstavlja 160 OPP (Tabela učenci s posebnimi potrebami, 2022). 

Gibalno ovirani otroci oziroma otroci z zmanjšanimi zmožnostmi 

gibanja imajo prirojene ali pridobljene okvare gibalnega aparata, 

osrednjega ali perifernega živčevja. Posledično imajo težave pri 

vključevanju v dejavnosti in pri sodelovanju. Glede na gibalno 

oviranost razlikujemo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko gibalno 

oviranostjo. Takšni otroci imajo težave na področju gibanja, ki se 

kažejo le kot zmanjšana možnost pri samostojni hoji in na neravnem 

terenu, slabše ravnotežje oziroma uporaba pripomočkov za gibanje 

(posebni čevlji, bergle) do popolne vezanosti na voziček. Pri tem je 

treba upoštevati dejstvo, da se je pogosto zmanjšala tudi uporaba 

rok, lahko pa pride do delne ali popolne odsotnosti te funkcije (Vovk-

Ornik, 2015, str. 19–20). Vključevanje v šolo je eden od 

pomembnejših korakov vključevanja v okolje. Organizacijske 

spremembe se nanašajo na prilagajanje prostora, časovne 

prilagoditve, potrebno je intenzivnejše sodelovanje s starši, 

zagotoviti je treba tudi ustrezno strokovno pomoč učiteljem 

(Kiswarday, 2014, str. 21).  

 

Spina bifida  

Prirojena napaka se pojavi, ko se hrbtenica in hrbtenjača ne 

oblikujeta pravilno. To je vrsta okvare nevralne cevi. Nevralna cev je 

struktura v zarodku v razvoju, ki sčasoma postane otrokovi možgani, 

hrbtenjača in tkiva, ki jih obdajajo. Ker se del nevralne cevi ne zapre 

ali razvije pravilno, se razvije spina bifida, kar povzroča težave v 

hrbtenjači in v kosteh hrbtenice. Zgodnje zdravljenje spine bifide 
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vključuje operacijo, ki pa težave ne odpravi v celoti. Poznamo več 

različic te bolezni (Zakanj, Šegović in Zahariev, 2014, str. 68). Spina 

bifida mielomeningokela je znana tudi kot odprta spina bifida in je 

najhujša različica bolezni. Hrbtenični kanal je odprt vzdolž več 

vretenc v spodnjem ali srednjem delu hrbta. Membrane in hrbtenični 

živci se ob rojstvu potiskajo skozi to odprtino in tvorijo vrečko na 

otrokovem hrbtu, ki običajno izpostavlja tkiva in živce ter lahko 

povzroči tudi paralizo ter disfunkcijo mehurja in črevesja (Gotha et 

al., 2020, str. 1499). Spina bifida lahko povzroči manjše telesne 

težave ali prizadene pomembnejša fizična stanja, kar je odvisno od: 

velikosti in lokacije okvare nevralne cevi, od zaraščanja kože na 

prizadetem področju in od živcev, ki izhajajo iz prizadetega območja 

hrbtenjače (Zakanj, Šegović in Zahariev, 2014, str. 69). Čeprav je 

veliko teh zapletov je mogoče zdraviti, imajo osebe s to boleznijo 

težave s hojo in mobilnostjo. Živci, ki nadzorujejo mišice nog, ne 

delujejo pravilno pod območjem okvare spina bifida. To lahko 

povzroči oslabelost mišic nog in včasih paralizo. Ali lahko otrok hodi, 

je običajno odvisno od tega, kje je napaka, od njene velikosti in 

oskrbe pred in po rojstvu (Gotha et al., 2020, str. 1505). Ukrivljena 

hrbtenica (skolioza), dislokacija kolka, deformacija kosti in sklepov 

ter mišična oslabelost so najpogostejše posledice privezane 

hrbtenjače, ki nastane, ko se hrbtenični živci vežejo na brazgotino, 

kjer je bila napaka kirurško zaprta. Hrbtenjača je manj sposobna rasti, 

ko otrok raste in povzroči izgubo mišične funkcije nog (Zakanj, 

Šegović in Zahariev, 2014, str. 69). Težave, ki so pogoste pri bolezni 

spina bifida mielomeningocela so tudi težave s črevesjem in 

mehurjem, motnje dihanja v spanju, težave s kožo in alergija na 

lateks (Gotha et al., 2020, str. 1504). Ko se otroci s spino bifido 

starajo, se lahko pojavijo več težav, kot so okužbe sečil, motnje 

prebavil in depresija. Otroci z mielomeningocelo lahko razvijejo učne 

motnje, kot so težave s pozornostjo in težave pri učenju branja in 

matematike (Zakanj, Šegović in Zahariev, 2014, str. 68–72). 

 

Dodatna strokovna pomoč 

Zavod RS za šolstvo je odgovoren za usmerjanje OPP v programe in 

ima pomembno vlogo pri izobraževanju strokovnih delavcev vrtcev 

in šol ter pri uvajanju novosti v vzgojo in izobraževanje OPP. Cilj DSP 

je odpravljanje in korekcija otrokovih primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj. 6. člen Pravilnika o izvajanju DSP navaja, da mora biti 

izvajalec DSP strokovno usposobljen, znati mora ustvariti spodbudno 

okolje za učenje in razvoj ter za uspešno delo z vsakim OPP. Biti mora 

empatičen, timski, fleksibilen, prilagodljiv, saj bo le tako lahko sledil 

potrebam posameznih otrok s težavami v razvoju.  

 

Opolnomočenje 

Ena od pomembnejših nalog izvajalca DSP je opolnomočenje OPP. 

Izsledki raziskav kažejo, da je večina OPP dobro vključenih v šolsko 

okolje. Sami ocenjujejo, da imajo veliko prijateljev, so priljubljeni in 

pogosto v središču pozornosti. Ocenjujejo, da imajo sošolci do njih 

prijateljski odnos, jih podpirajo in spodbujajo ter se veselijo 
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njihovega napredovanja in uspehov. Raziskave kažejo tudi, da 

sošolcem redko zaupajo svoje težave, kar kaže, da dobro počutje in 

doživljanje sprejetosti v razredu vedno ne pomeni tudi navezovanja 

pristnih odnosov in trdnejših prijateljskih vezi z vrstniki (Caf, 2018, 

str. 109). Delež otrok prav tako meni, da so sošolci do njihovih težav 

strpni, vendar jim ne nudijo posebne podpore, jih pri delu in igri ne 

izbirajo v skupino ali par. Dogaja se tudi, da se posmehujejo njihovim 

neuspehom in jih zavračajo. Ugotovitve kažejo na potrebo po 

skrbnem spremljanju socialne vključenosti OPP (Videtič, 2020, str. 

61). Ker je šola prostor učenja in življenja, v njej učenci preživijo 

večino svojega časa in predstavlja pomemben člen učenja socialnega 

vedenja in so glavni dejavnik počutja učencev v šoli ter vpliva na 

prihodnje socialno življenje (Kiswarday, 2014, str. 22). S socialnimi 

odnosi, ki jih učenci v šoli vzpostavijo z vrstniki in učitelji, bolj ali manj 

uspešno zadovoljujejo potrebo po pripadnosti širši socialni 

skupnosti. Izvajalec DSP za premagovanje primanjkljajev, ovir 

oziroma primanjkljajev ni le posredovalec znanja, je lahko tudi model 

za učenje spretnosti, strategij, je sogovornik, spodbujevalec, zaupnik 

in motivator za življenjske odločitve (Caf, 2018, str. 176). Kadar 

govorimo o opolnomočenju OPP, je pomembno ozaveščati starše in 

učitelje o značilnostih OPP in pomenu socialne opore za ustvarjanje 

pozitivne samopodobe. V zadnjem času narašča zanimanje za 

proučevanje socialnih odnosov in njihovega vpliva na učno uspešnost 

učencev (Opara, 2015, str. 36). 

 

Razvijanje osebne identitete gibalno oviranega učenca 

OPP so danes vključeni že skoraj v vsak razred, o njihovih potrebah  

vedno več vemo. Tudi starši so vse bolj opremljeni z znanjem, kako 

prepoznati določene težave v določenih starostnih obdobjih (o 

odstopanjih smo že pisali) in v primeru odstopanja obiščejo ustrezne 

strokovnjake. Otroci s posebnimi potrebami se od drugih razlikujejo 

samo po težavi, ki jo imajo in kjer potrebujejo dodatno strokovno 

pomoč. Težave lahko nastopijo pri vključevanju OPP v vrtec, šolo, 

širšo družbo. Če so njihovi primanjkljaji v varnem družinskem okolju 

še neizrazite in obvladljive, se OPP s prvim nesprejemanjem sreča 

prek neverbalne komunikacije kot tudi zaskrbljujočih pogledov 

vrstnikov, staršev in znancev (Caf, 2018, str. 180). Vse ljudi družijo 

univerzalne potrebe po sprejetosti s strani okolja in doživljanju 

občutka varnosti v njem, da imamo priložnosti tako pridruževanja, 

vključevanja in sodelovanja kot tudi priložnosti za udejanjanje 

svobodne volje in soodločanja (Videtič, 2020, str. 60–61). Gibalno 

oviran učenec lahko optimalno razvija osebno integriteto le, če so 

opredeljeni in zagotovljeni pogoji v okolju, kar omogoča inkluzija ter 

se ne udejanja le na ravni posameznika, temveč tudi v odnosih, 

skupnem delu, učenju in spreminjanju, zato si morajo prizadevati vsi 

vključeni v zagotavljanje inkluzivnosti. Vključevati mora perspektivo 

otrokove prihodnosti in načrtovano krepiti njegove potenciale, 

razvijati strategije za obvladovanje šibkosti, veščine samostojnosti in 

prilagoditvene spretnosti (Opara, 2015, 45). Z razvijanjem osebne 

identitete gibalno oviranega učenca skušamo doseči, da se je pri 
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šolskem delu pripravljen truditi, delati in vztrajati, ima pa tudi jasno 

predstavo glede svojih življenjskih interesov in verjame, da mu bo 

uspelo doseči svoje cilje, kar je vsekakor dobra popotnica za njegov 

proces šolanja in prihodnost (Videtič, 2020, str. 62). 

Samoocenjevanje gibalno oviranih otrok je eden od načinov 

evalvacije, s pomočjo katerega lažje vrednotimo učinke našega dela 

ter načrtujemo otroku ustrezne oblike pomoči. Če bomo pripravljeni 

prisluhniti otrokom in slišati njihov glas, bodo tudi oni zavzeli vlogo 

aktivnih udeležencev učnega procesa, ki bodo spoštljivo in 

odgovorno sooblikovali poti do želenih ciljev (Caf, 2018, str. 176). 

 

Ljudska pravljica Mojca Pokrajculja 

Ljudsko slovstvo pogosto odseva življenje in mišljenje ljudi tako 

danes kot v preteklosti. V pravljicah največkrat nastopajo pravljični 

liki, ki v bralcu prebujajo lastni pravljični svet (Mileva, 2017, str. 114). 

Učni načrt za pouk slovenščine v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju navaja, da učenci pri pouku književnosti razvijajo zmožnost 

predstavljanja, vživljanja v osebo, poistovetenja z njo in privzemanja 

vloge osebe, tako da poiščejo podobnosti med književno osebo in 

seboj. Znajo pojasniti, kako bi ravnali sami, če bi bili v podobnem 

položaju kot književna oseba. Ob prebranem ugotavljajo, v čem se 

književna oseba od njih razlikuje. Vživljajo se v književno osebo, ki je 

sicer drugačna od njih, a jim je še vedno zelo podobna (Učni načrt 

2018, str. 14–15). Slovenska ljudska pravljica Mojca Pokrajculja je 

uvrščena v učni načrt za slovenščino v predšolskem in začetnem 

šolskem obdobju, predvsem zaradi slikaniške knjižne oblike in 

bogatih ilustracij Marjana Mančka. Učenci radi dramatizirajo 

dogajanje, čeprav intuitivno čutijo, da »zlo ni kaznovano in dobro 

nagrajeno« kot je običajni zaključek pravljice (Mileva, 2017, str. 122). 

Osrednji motiv v pravljici Mojca Pokrajculja je kraja medu, podtikanje 

dokazov nedolžnemu in kaznovanje žrtve (zajčka), ki jo lahko 

problematiziramo. V pravljici je izpostavljeno vprašanje dobrega in 

zla oziroma pojmovanja lika lisice, ki uporabi vsa sredstva, da se 

zaščiti (kraja, laž, podtikanje dokazov) (Mileva, 2017, str. 114). 

 

Študija primera 

V prispevku predstavljam vključevanje težje gibalno oviranega 

učenca v osnovnošolsko izobraževanje, kar zahteva vrsto prilagajanj 

v organizaciji dela na šoli. Učenec, ki mu nudim DSP za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, se je rodil s spina bifido 

mielomeningokelo, najtežjo obliko te bolezni, ki se pojavi, ko se 

hrbtenica in hrbtenjača ne oblikujeta pravilno. Pri učencu, ki je 

vključen v redno osnovnošolsko izobraževanje s prilagoditvami, se 

pojavljajo naslednji ortopedski zapleti: ukrivljena hrbtenica 

(skolioza), dislokacija kolka, deformacija kosti in sklepov ter mišična 

oslabelost, kar izdatno pripomore h kakovosti življenja. 

Učenec je bil v prvi razred osnovne šole vključen v šolskem letu 

2021/2022. V odločbi je bilo navedeno: 

− da se učenec usmeri v program s prilagojenim izvajanjem in DSP; 
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− da se mu zagotovi tri ure DSP, od tega dve uri s specialnim 

pedagogom;  

− da se mu zagotovi stalni spremljevalec za fizično pomoč;  

− da mora biti število otrok v oddelku manjše od predpisanega 

normativa; 

− da se dečku zagotovita prilagojena stol in miza ter možnost 

uporabe sodobne IKT;  

− da se izrečena usmeritev po uradni dolžnosti preveri do junija 

2024. 

 

Učenčeva šibka področja so razumevanje časovnega zaporedja, 

slušno zaznavanje, vidno motorična integracija, odnosi v prostoru in 

pozornost. Učenčevi močni področji sta vidno zaznavanje in 

predmatematična znanja. Ima odlične risarske sposobnosti. Njegove 

risbe so natančne in bogate s podrobnostmi. Med prerisovanjem je 

osredotočen, ustvarjalen s poglobljenim opazovanjem in natančen 

(primer: Slika 1). Učenec ima v okviru DSP prilagojen način 

preverjanja in ocenjevanja znanja, ker je narava njegove ovire takšna, 

da se hitro utrudi in potrebuje podaljšan čas, da opravi določeno 

aktivnost. V okviru DSP šola sodeluje tudi z zunanjimi ustanovami in 

tako učencu ter njegovi družini omogoča celostno multidisciplinarno 

timsko obravnavo, ki zajema diagnostično, svetovalno, korektivno in 

terapevtsko delo. V našem primeru je učenec veliko časa v 

bolnišnični obravnavi zaradi kirurških posegov. V tem času obiskuje 

bolnišnično šolo.  

 

 
Slika 1: Poustvarjanje 

Vir: Lasten 

 

Fizična pomoč 

Kadar je učenec težje ali težko gibalno oviran, kot je v našem primeru, 

se mu dodeli spremljevalec, ki mu stalno fizično pomaga. V našem 

primeru ima učenec stalno spremljevalko, s katero se zelo dobro 

razume, zato tudi delo poteka zelo tekoče in usklajeno. 

Spremljevalka je pomemben del tima, ki pomaga gibalno oviranemu 
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učencu in je pogosto vezni člen med učitelji, strokovnimi delavci, 

starši in sošolci. Fizična pomoč stalnega spremljevalca je še posebej 

pomembna pri športnem udejstvovanju. V našem primeru uporablja 

učenec prilagojen trikolesnik, ki mu omogoča udeležbo pri daljših 

sprehodih in pri aktivnostih zunaj šolskega prostora. Brez stalne 

spremljevalke to ne bi bilo mogoče. 

 

Opolnomočenje ob sporočilu pravljice Mojca Pokrajculja 

Kot izvajalka ur DSP za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 

primanjkljajev se pri delu srečujem z različnimi vsebinami in se 

pogosto medpredmetno povezujem. Pri individualnih urah se OPP 

odzivajo drugače kot v razredu, zato so te ure tudi priložnost za 

razvijanje poglobljenih pogovorov o ovirah, s katerimi se OPP 

srečujejo. Učenec, ki ga predstavljam, je pri delu v razredu pogosto 

sramežljiv in se ne izpostavlja, čeprav na posameznih področjih 

dosega visoke učne rezultate. Zelo se zaveda svojih primanjkljajev. 

Navezovanje pogovora je lažje skozi vsebine, ki jih obravnavajo pri 

pouku. Nedavno sva pri uri DSP obravnavala koroško ljudsko pravljico 

Mojca Pokrajculja. Z učencem sva najprej poslušala zvočni posnetek 

pravljice. Pri tem je opazoval ilustracije v slikanici. V nadaljevanju 

sem prebrala pravljico jaz, učenec je poslušal. Sledila je interpretacija 

in analiza dela ob vprašanjih: 

− Kdo nastopa v pravljici? 

− Ali so vsi prijazni? 

− Kako se zgodba konča?  

− Kaj ti je bilo najbolj všeč?  

 

Povzela sva vsebino pravljice o Mojci Pokrajculji, ki je med 

pometanjem našla krajcar in si kupila piskerček, v katerem ponudi 

zavetje živalim, ki se skrijejo pred mrazom. Posebno pozornost sem 

namenila obravnavi motivov: prijateljstvo, dobrota, izdaja in 

osamljenost. 

 

Učenec je aktivno sodeloval pri povzemanju vsebine, znal je določiti 

glavno osebo in našteti stranske osebe, prepoznal je »dobre« in 

»slabe« književne osebe in znal pojasniti, zakaj se mu zdijo take. 

Podatke o književni osebi iz besedila je dopolnil s podobami iz 

izkušenj in z domišljijskimi predstavami, ki izvirajo iz poslušanja 

oziroma gledanja drugih umetnostnih del. Pojasnil je motive za 

ravnanje književnih oseb, ki jih pozna iz lastne izkušnje. Najbolj mu je 

bil všeč lik zajčka, ki ima sprednje tačke krajše. S tem likom se je zelo 

poistovetil zaradi svoje ovire. Uro sva zaključila z ilustracijo po lastni 

izbiri in tako poudarila njegovo močno področje, kar še posebej 

prispeva k opolnomočenju. 

 

Pri uri sva razvijala zmožnost poslušanja in pogovarjanja. Učenec je 

krepil besedni zaklad, saj je v pravljici veliko njemu neznanih besed, 

ki sem mu jih pojasnila (strd, javkati). Kasneje sva z učiteljico, ki 

učenca poučuje v razredu, pri evalvaciji ugotovili, da je učenec pri 

individualni uri DSP za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 
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motenj bolj zgovoren in lažje ubesedi svoja občutja in prestavo o 

samem sebi.  

 

ZAKLJUČEK 

Spina bifida je bolezen, ki različno prizadene posameznika in 

pomembno vpliva na kvaliteto življenja. Potek bolezni in posledice so 

odvisne od zgodnje obravnave. V vsakem primeru pa posledic ni 

mogoče odpraviti v celoti. Otroci s to boleznijo so ob pomoči rednega 

spremljevalca za fizično pomoč vključeni tudi v redni osnovnošolski 

program in so deležni dodatne strokovne pomoči. Strokovni delavci 

se trudimo opolnomočiti učence za samostojno in kvalitetnejše 

udejstvovanje tako v šoli kot v širšem okolju.  
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Povzetek: Finančno opismenjevanje otrok in odraslih se nam zdi 

pomembno, torej bi morali s pridobivanjem znanja o denarju po 

našem mnenju začeti že v otroštvu. Z denarjem se učenci prvič 

srečajo v šoli v 2. razredu, njihovo predznanje o temi pa je dokaj 

različno. V prispevku je opisan učni sklop Money (denar) pri 

angleščini v 2. razredu, v katerem se prepletajo učni cilji angleščine 

in matematike. V 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju so cilji 

angleščine tesno povezani s cilji in vsebinami drugih predmetov, saj 

so glavno merilo za izbiro tematike pri angleščini vsebine drugih 

predmetov. Pridobivanje znanja tujega jezika naj bi potekalo 

večinoma skozi igro s spodbujanjem miselnih aktivnosti, torej naj 

učenci pri angleščini skozi različne dejavnosti tudi aktivno razmišljajo, 

ne le zgolj reproducirajo naučeno, ter s tem uporabljajo in 

nadgrajujejo znanje ostalih predmetov in tujega jezika.  

 

Ključne besede: medpredmetno povezovanje, matematika, 

angleščina, denar, 1. VIO 

 

Abstract: Financial literacy of children and adults is important, so we 

believe that the acquisition of knowledge about money should 

already start in childhood. Pupils in Slovenia learn about money in 

the 2nd grade for the first time and their prior knowledge of it is quite 

different. The article describes a learning topic Money at English in 

the 2nd grade, in which the learning objectives of English and 

mathematics are intertwined. In the 1st educational period English 

learning objectives are closely related to the objectives and contents 

of other subjects, as the main criteria for choosing a topic for English 

lessons are the contents of other subjects. Aquiring knowledge of a 

foreign language should take place mostly through play by 

encouraging mental activities. Students at English lessons should not 

only reproduce what they have learned, but they should be 

chalenged by various mental activities, so in that way they use and 

upgrade their knowledge of other subjects and English.   

 

Keywords: cross-curricular intergration, maths, English, money, 1st 

educational period  
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UVOD 

Ideja za članek je nastala ob svetovnem tednu denarja (Global Money 

Week), ki ga finančne ustanove obeležujejo vsako leto konec marca. 

Letos je že desetič potekal med 21. in 27. marcem, Slovenija pa ga 

obeležuje že od samega začetka. Po celem svetu se tokom tedna 

odvijajo različni dogodki na temo finančnega izobraževanja otrok in 

mladostnikov (Svetovni teden izobraževanja o financah, 2022). 

Dogodku se pridružuje tudi Muzej bančništva Slovenije – Bankarium, 

v katerem je razstava razvoja bančništva na Slovenskem od leta 1820 

naprej, vsak pa se lahko preizkusi tudi v finančnem labirintu 

(Bankarium, 2022). Istočasno pa poteka tudi evropski teden denarja 

(European Money Week), pobuda, ki je namenjena spodbujanju 

finančnega izobraževanja po vsej Evropi in jo organizirajo nacionalna 

bančna združenja iz vse Evrope. V Sloveniji se temu pridružuje 

Združenje bank Slovenije, ki pripravi različne dejavnosti za krepitev 

znanja o denarju za otroke, mladostnike in odrasle. Banka Slovenije 

je pripravila tudi dva natečaja, likovnega za osnovnošolce in video za 

srednješolce in študente. Mladostniki lahko med drugim sodelujejo v 

Evropskem denarnem kvizu, namenjenemu izboljšanju finančne 

pismenosti mladih (Evropski teden denarja, 2022).  

 

Namen članka je predstaviti potek obravnave učnega sklopa Money 

(denar) pri angleščini v drugem razredu osnovne šole. Začeli smo s 

preverjanjem predznanja o denarju na podlagi nalog v delovnih 

zvezkih in priporočil strokovnjakov, kaj naj bi otroci do takrat že 

vedeli. Nekateri učenci so presenetili s svojim znanjem, nekateri so 

celo vedeli, kaj je kredit, kar nekaj jih je poznalo tudi besedo gotovina 

in pa tudi žepnina. Delo smo nadaljevali s spoznavanjem različnih 

valut, sestavljanjem različnih zneskov denarja, igranjem trgovine in 

reševanjem učnega lista. Sklop smo zaključili s popravo predznanja.  

 

Finančna pismenost v Sloveniji 

Slovar slovenskega knjižnega jezika pismenost definira kot znanje 

branja in pisanja ter znanje (uporabe), obvladovanje česa sploh: 

matematična, naravoslovna pismenost (Fran-SSKJ2, 2022). Pojem 

finančno opismenjevanje si torej lahko razlagamo kot znanje o 

financah in obvladovanje le-teh. »Finančna pismenost je opredeljena 

kot vrsta pismenosti, ki predstavlja sposobnost uspešnega ravnanja z 

denarjem. To vključuje razumevanje pomena in delovanja denarja, 

sposobnost izbiranja racionalnih naložb ter iskanje virov prihodka« 

(Sajer, 2020, str. 3). Tisovec (2017, str. 3) v svojem magistrskem delu 

povzema, da:  

Finančna pismenost ni le poznavanje in razumevanje osnovnih 

finančnih konceptov (kot so obrestna mera, inflacija, ugoden 

nakup ipd.), temveč zajema tudi vidik uporabe pridobljenega 

finančnega znanja v vsakodnevnem sprejemanju odgovornih in 

učinkovitih odločitev (npr. poraba žepnine, nakup hrane, 

najem stanovanja, nakup goriva ipd.). Finančno pismen 

posameznik pridobljeno znanje uporablja na način, da izboljša 

svoje finančno stanje, hkrati pa je dovolj finančno 
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samozavesten, da sodeluje v ekonomskem in gospodarskem 

življenju družbe.  

 

Finančno opismenjevanje otrok in odraslih se nam zdi pomembno in 

s pridobivanjem znanja o denarju bi morali po našem mnenju začeti 

že od malih nog. Sojar v svojem diplomskem delu povzema 

ugotovitve zadnjih raziskav o finančnem opismenjevanju v Sloveniji, 

ki kažejo slabšo finančno pismenost Slovencev. Med drugim so 

omenjeni tudi rezultati raziskave PISA iz leta 2012 pod okriljem 

OECD-ja, ki je vključevala tudi prostovoljno vključenost v raziskavo 

finančne pismenosti takratnih petnajstletnikov (Sojar, 2020). 

Slovenija v raziskavi PISA o finančni pismenosti v letih 2015 in 2018 

ni sodelovala. V Sloveniji je bil leta 2010 sprejet tudi Nacionalni 

program finančnega izobraževanja (NPFI), ki se izvaja le na določenih 

področjih (Sojar, 2020). NPFI spodbuja sodelovanje javnega sektorja, 

v katerega spadajo tudi izobraževalne ustanove, z nevladnimi in 

neprofitnimi organizacijami, gospodarskimi družbami, združenji in 

zbornicami, ki so zadolžene za nepristransko in brezplačno 

informiranje potrošnikov z informacijami, ki so slednjim razumljive in 

so jih sposobni uporabiti (NPFI, 2010). V Sloveniji že obstajajo različni 

projekti, kot na primer projekt revije Moje finance, Finančna šola, ki 

ponuja skozi projekt Mladi in denar različna izobraževanja za učitelje, 

starše in učence oziroma dijake (Finančna šola, 2022). Finančno 

izobraževanje je posredno povezano in že vključeno v različne učne 

predmete v učnih načrtih za osnovne in srednje šole. V osnovni šoli 

so finančne vsebine vključene v učne načrte za gospodinjstvo, 

družbo, državljansko vzgojo in etiko, tehniko in tehnologijo, 

zgodovino in matematiko (NPFI, 2010).  

 

Medpredmetna povezava angleščine z drugimi predmeti  

Pouk angleščine v prvem triletju večinoma poteka skozi 

medpredmetno povezovanje jezikovnih ciljev tujega jezika s cilji 

drugih šolskih predmetov. V učnem načrtu za tuji jezik v drugem in 

tretjem razredu zasledimo, da je cilj povezovanja predmetov 

spodbujanje celostnega učenja in poučevanja, zato ne poteka le na 

ravni vsebin, ampak tudi na ravni procesnih znanj (npr. iskanje virov 

kot spretnost) in na konceptualni ravni (npr. poglabljanje 

razumevanja istih pojmov pri različnih predmetih), kar je značilno za 

metodo poučevanja CLIL (Pevec Semec idr., 2013, str. 18). Metodo 

CLIL po slovensko označimo s kratico VIJU (vsebinsko in jezikovno 

integrirano učenje). CLIL (content language integrated learning) je 

učni pristop, pri katerem se učenci hkrati učijo vsebino nekega 

predmeta in tuji jezik, kar pa ne pomeni, da le poenostavimo vsebine 

in učimo v tujem jeziku nekaj, kar učenci že znajo. Poučevanje skozi 

CLIL naj bi povezovalo jezik in drugi predmet tako, da na koncu učenci 

uspešno dosegajo cilje obojega. Mnogi učitelji vidijo metodo kot 

naravnejši način učenja jezika, saj obstaja pri poučevanju nekega 

predmeta v tujem jeziku konkretnejši razlog za učenje obojega. Pri 

tem so učenci bolj motivirani za učenje, saj razumejo vsebino in 

pridobivajo jezikovno znanje, kar je še posebej pomembno pri 
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učencih, ki niso navdušeni nad učenjem jezika. Metoda spodbuja tudi 

globljo raven asimilacije, saj si učenci morajo priklicati že znane 

informacije in ustvariti nove v tujem jeziku. Prednost pristopa je tudi, 

da se lahko več predmetov poučuje v tujem jeziku in je 

izpostavljenost jeziku večja, kar pomeni, da je tudi usvajanje jezika 

hitrejše. Poleg vsega metoda spodbuja učence, da razvijejo veščine 

21. stoletja, vključno z zmožnostjo kritičnega razmišljanja, 

ustvarjalnosti, komuniciranja in sodelovanja (Wiseman, 2018).  

 

Medpredmetna povezava matematike in angleščine  

V učnem načrtu za angleščino v 2. in 3. razredu (Pevec Semec idr., 

2013, str. 20) piše:   

Tudi matematika s svojimi splošnimi cilji odpira vrata tujemu 

jeziku: učenci spoznavajo uporabnost matematike v vsakdanjem 

življenju. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je poudarek 

na razvoju številskih in količinskih predstav, ki temeljijo na 

praktičnih dejavnostih, ob didaktični igri in z uporabo konkretnih 

gradiv, nazornih ponazoril, primernih didaktičnih sredstev itn.  

 

V učnem načrtu za matematiko je denar omenjen pri učnem sklopu 

merjenje v prvem triletju. Učenci se z denarjem prvič srečajo v 

drugem razredu, ko spoznajo merski enoti za denar (evro in cent) in 

njune vrednosti ter se navajajo na uporabo denarnih enot v 

vsakdanjem življenju, pri tem pa tudi seštevajo in odštevajo količine 

enakih enot. V 3., 4. in 5. razredu spoznajo učenci decimalni zapis v 

povezavi z denarjem na ravni branja in izbrano količino prikažejo z 

didaktičnim materialom (Žakelj idr., 2011). Cilja iz drugega razreda 

sta zapisana v učnem načrtu kot predloga za vsebinsko obravnavo pri 

tujem jeziku v drugem razredu (Pevec Semec idr., 2013). V učnem 

načrtu je še zapisano (Pevec Semec idr., 2013):  

Pri predstavljenih povezavah tujega jezika z drugimi predmeti v 

drugem in tretjem razredu kot mogoča navajamo tista področja, 

pri katerih gre za prekrivanje in dopolnjevanje ciljev drugih 

predmetov v drugem in tretjem razredu in ciljev pouka tujega 

jezika. Medpredmetno povezovanje omogoča razvijanje 

jezikovnih spretnosti/zmožnosti na različne načine, kar se kaže v 

različnih fazah pouka, npr. kot motivacijski uvod v temo, usvajanje 

novih znanj ali/in v fazi utrjevanja ali nadgradnje snovi, ter v 

kombinaciji različnih metod (igra vlog, demonstracija, 

eksperimentiranje itn.).  

 

Opisali bomo medpredmetno povezavo učnega sklopa Money, pri 

katerem smo prepletali matematične cilje s cilji angleščine v 2. 

razredu. Pri učnem sklopu smo obravnavali matematične cilje (Žakelj 

idr., 2011).   

Učenci:  

− spoznajo merski enoti za denar (evro, cent),  

− uporabijo računske operacije pri reševanju problemov, 

− seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 20, vključno s 

številom 0.  
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Obravnava učnega sklopa Money v 2. razredu pri angleščini 

Pri delu seveda vedno zasledujemo operativne cilje poslušanja in 

govorjenja tujega jezika iz učnega načrta. Operativne cilje obeh 

predmetov smo za obravnavo sklopa konkretizirali in jim sledili.   

Učenci:  

− spoznajo in poimenujejo merski enoti za denar in z evrom tudi 

računajo s števili do 20, 

− spoznajo, da na svetu obstajajo različne denarne enote, 

− navajajo se na vsakodnevno rabo denarja, 

− z didaktičnim materialom (evrskimi bankovci in kovanci) računajo 

in sestavljajo različne zneske,  

− računajo in poročajo, koliko igrač lahko kupijo za dane zneske,  

− sodelujejo v preprosti igri vlog na podlagi preprostih jezikovnih 

vzorcev.  

 

Obravnavi denarju smo namenili tri šolske ure. Najprej smo preverili 

predznanje v slovenščini, saj tematike še niso do takrat obravnavali 

pri pouku matematike. Nato pa smo se skozi celoten učni sklop 

pogovorili o vsem, kar smo prej preverjali. Ure so potekale večinoma 

v angleščini, ki se je prepletala s slovenščino. Omeniti je treba še 

podatek, da se učenci po učiteljevi letni pripravi za angleščino učijo 

le števila do 20 v 2. razredu, do 100 pa v 3. razredu, kar je sicer cilj 2. 

razreda pri matematiki.   

 

Uro smo začeli z vprašanjem, kako lahko pridem iz nekega kraja do 

bližnje vasi, a nimamo avtomobila. Učenci so dali različne ideje: peš, 

s kolesom, nekdo nas lahko pelje ... Ko smo prišli do avtobusa, smo 

ugotovili, da moramo kupiti vozovnico, za kar pa potrebujemo denar. 

Odgovorili so še na vprašanje, zakaj potrebujemo denar. Odgovori so 

bili, da kupimo oblačila, hrano, igrače, plačamo račune, šolske 

potrebščine, bencin …  

 

Preverjanje predznanja 

Preverjanje predznanja smo sestavili na podlagi članka Marje Milič, 

odgovorne urednice portala in revije Moje finance, v katerem piše, 

da naj bi že malčki vedeli, da iz bankomata ne moreš vzeti poljubne 

količine denarja, mlajši osnovnošolci pa naj bi znali prešteti denar, 

pretvarjati cente v evre in nasprotno ter vrniti drobiž oziroma 

preveriti, ali so jim v trgovini vrnili pravilen znesek (Milič, 2022). 

Besedilni nalogi smo priredili po nalogah iz matematičnih delovnih 

zvezkov. Po opravljenem preverjanju smo učni list shranili do konca 

sklopa, ko so si ga učenci sami popravili. Pri prvi nalogi so bile dane 

trditve, učenci pa so pri vsaki označili drži ali ne drži. Trditve so bile: 

− Naša denarna enota je evro.  

− Vse države na svetu imajo enak denar.  

− Poznamo bankovce in kovance.  

− 10 centov je 1 evro.  

− Obstaja bankovec za 20 evrov.  

− Na bankomatu lahko dobimo toliko denarja, kolikor hočemo.  
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Pri drugi nalogi so morali obkrožiti simbol za evro, poleg tega pa je bil 

narisan še simbol za britanski funt. Tretja naloga je bila besedilna: 

Imaš 10 evrov. Ali lahko kupiš igračo, ki stane 13 evrov? Dani so bili 

odgovora DA in NE. Četrta naloga je bila prav tako besedilna: Imaš 15 

evrov. Kupiš igračo, ki stane 12 evrov. Koliko evrov ti vrne prodajalka? 

Dani so bili odgovori 3 evre, 0 evrov, igrače ne morem kupiti. Pri 

zadnji nalogi je bilo postavljeno vprašanje: Kako imenujemo znesek 

denarja, ki ti ga vrne prodajalka?, na katerega so morali zapisati 

odgovor.  

 

Obravnava 

Učencem smo pokazali denarnico, nekaj pravih bankovcev in 

kovancev in skupaj smo poimenovali naši denarni enoti ter njuni 

vrednosti. Pri tem naj dodamo, da s centi pri angleščini še ne bomo 

računali, ker poznamo števila le do 20 po naši letni pripravi. Skozi    

računalniško prezentacijo smo predstavili različne denarne enote, 

poudarek je bil na denarnih valutah sosednjih in okoliških držav ter 

Združenega kraljestva, v razredu pa so si učenci lahko ogledali nekaj 

primerov kovancev in bankovcev iz različnih držav, pri tem pa so se 

preizkušali v branju zapisanega na kovancih. Pri projekciji so tudi 

spoznali, katere evrske bankovce in kovance imamo. Učencem smo 

po skupinah razdelili didaktični denar, s katerim so nato po navodilu 

sestavljali različne zneske, npr. 20 €, 15 €, 17 € …  

 

Pri naslednji uri smo najprej ponovili, kaj vse so se naučili, nato so 

dobili nalogo, da v zvezek narišejo različne zneske denarja, kar so 

prejšnjo uro delali z didaktičnim denarjem.  Tako smo preverili, ali so 

si zapomnili evrske kovance in bankovce. Pojavili so se tudi primeri 

narisanih bankovcev oziroma kovancev, ki ne obstajajo, zato smo 

ponovno pregledali igralne bankovce in kovance, da so lahko učenci 

popravili morebitne napake.  

Slika 1: Bankovci in kovanci različnih denarnih valut 

Vir: Lasten 

 Slika 2: Prikaz zneska 20 € z igralnim denarjem 

Vir: Lasten 
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Naslednja dejavnost je bila trgovina z igračami. Na tablo smo pripeli 

šest fotografij različnih igračk prevoznih sredstev, ki pa so bile brez 

cen. Učenci so morali ugotoviti, kaj manjka. Skupaj smo določili še 

cene in se igrali trgovino. Najprej smo le ustno ugibali, ali lahko 

kupimo izbrano igračko oziroma več igračk, če imamo določeno vsoto 

denarja. Nato smo izbrali trgovca, starša in otroka. Zamislili smo si, 

da je otrok pomagal enemu izmed staršev pri neki dejavnosti oziroma 

hišnem opravilu in je zaslužil nekaj igralnega denarja za dobro 

opravljeno delo. Starši so sami določili znesek, ki ni smel biti večji od 

20 €. Otrok je lahko porabil ves denar ali pa je nekaj denarja 

privarčeval za kaj drugega. Trgovec pa mu je moral pravilno vrniti 

drobiž. Pri dejavnosti so se zabavali vsi vključeni.  

Slika 2: Nakup skupine s 15 € 

Vir: Lasten 

 

Učence smo nato razdelili v več skupin po tri skupaj. Skupine smo 

določili z žrebom kartončkov, na katerih so bili različni zneski: 10 €, 

12 €, 13 €, 14 €, 15 €, 17 €, 18 €, 20 €. Vsaka skupina je dobila list A3 

formata. Nanj so zapisali ime svoje skupine, torej znesek denarja in 

svoja imena. Dobili so navodilo, da mora vsak učenec iti v trgovino in 

zapraviti ves denar, pri tem pa ne sme kupiti enakih igračk kot drugi 

v skupini. Na list so prilepili risbice igračk, poleg so zapisali ceno in 

račun, s katerim so preverili, ali so res porabili ves denar. Na tabli so 

lahko videli ceno in igračko, na posebni mizi pa so bile male sličice 

igračk. Zadnjo uro smo zopet začeli z igro vlog v trgovini, nato pa so 

skupine dokončale naloge. Sledilo je še poročanje po skupinah. 

Poročanje je moralo potekati čim bolj v angleškem jeziku.  

Slika 3: Tabelska slika trgovine 

Vir: Lasten 

 

Za zaključek so rešili še učni list, v katerem so morali dodati oziroma 

prečrtati, kar je odveč, na narisanih denarnicah glede na znesek, ki je 

bil določen pri vsaki denarnici. S tem smo zopet preverili, ali so si 

zapomnili, kateri evrski bankovci oziroma kovanci obstajajo. Pri 

naslednji uri, ki je bila namenjena novi snovi, so si učenci na začetku 

ure še popravili preverjanje znanja z drugim pisalom, kot so reševali 
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na začetku, tako da so lahko hitro opazili, kaj vse so vedeli po 

končanem sklopu več kot na začetku. 

Slika 4: Učni list Money 

Vir: Lasten 

 

Rezultati predznanja 

Vsi učenci so prepoznali simbol za evro. Velika večina učencev je 

vedela, da je naša denarna enota evro in da ne moremo vzeti iz 

bankomata toliko denarja, kolikor hočemo, saj bi bili vsi zelo bogati, 

če bi to držalo. Skoraj vsi so vedeli, da nimajo vse države enakega 

denarja in da obstajajo bankovci in kovanci. Nekaj manj učencev je 

vedelo, da je sto centov en evro in da obstaja bankovec za 20 €. Velika 

večina je tudi pravilno rešila obe besedilni nalogi. Pri prvi so imeli 

premalo denarja za nakup neke igrače, pri drugi pa so morali 

izračunati, koliko denarja jim vrne prodajalka. Pri zadnji nalogi smo 

iskali besedo drobiž, a skoraj nobeden ni zapisal pravilnega odgovora, 

ampak so zapisali: 3 €, žepnina, kredit, gotovina, evro, karte, vrnitev; 

velika večina pa je pustila prazen odgovor. Ugotovili smo, da bi bilo 

mogoče boljše, če bi učencem dali zopet enak neizpolnjen list za 

reševanje, nato pa bi primerjali predznanje in pridobljeno znanje. 

Tako nismo zagotovo vedeli, kaj je kdo prej in potem rešil, ker niso 

vsi upoštevali vseh navodil.  

 

Slika 5: Popravljeno preverjanje predznanja 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Učenci imajo o denarju različno mišljenje in znanje. Nekateri so pri 

igri mislili, da je didaktični denar pravi, spet drugi so že vedeli, kaj 

pomeni kredit in da je bankovec za 500 € že nekaj let umaknjen iz 

obtoka. Nekaterim so evrski kovanci in centi pomenili enako 

vrednost. Večina pa ve, da se brez denarja zelo težko preživi, nekaj 

pa jih je tudi takih, ki pravijo, da se lahko. Zanimivo bi bilo narediti 

raziskavo še z mlajšimi ter tudi starejšimi učenci s podobnimi 

nalogami. Menimo, da je naloga učiteljev in staršev, da otrokom 

uporabo denarja v vsakodnevnem življenju približamo in se z njimi o 

tem pogovarjamo, saj se bo le tako dvignila finančna pismenost 

Slovenije v prihodnosti.  
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Z aktivnim učenjem raziskujemo vesolje 
 

KATJA VISTER, uni. dipl. pedagog – andragog, vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

katja.vister@vrtecandersen.si 

 

Povzetek: Članek opisuje dejavnosti, s katerimi smo želeli 

predšolskim otrokom približati vesolje. Osredotočili smo se na 

aktivno učenje otrok, zato smo pri našem raziskovanju uporabljali 

take pristope, metode in tehnike, ki zagotavljajo čim večjo 

vključenost otrok v proces pridobivanja informacij, izkušenj, pojmov 

in novega znanja. Skozi celotno načrtovanje projekta raziskovanja 

vesolja smo se trudili pripravljati dejavnosti na način, da bi otroci do 

spoznanj prišli izkustveno in z lastno aktivnostjo. Pri tem smo 

upoštevali otrokove zmožnosti, pridobivanje novih izkušenj, doživetij 

in spoznanj pa smo izzvali s smiselno zastavljenimi dejavnostmi. 

Otrokom smo omogočali izražanje lastnih predstav, idej in zamisli. 

Neposredna aktivnost jim je omogočila pridobivanje konkretnih 

izkušenj opazovanja, povezovanja znanja, medsebojnega 

sodelovanja, napovedovanja (vzrok- posledica), razvijanja 

ustvarjalnosti in domišljije. 

 

Ključne besede: raziskovanje vesolja, aktivno učenje, vrtec 

 

Abstract: The article describes activities used to get pre-school 

children familiarized with the universe. The focus was on children's 

active learning, so we used approaches, methods and techniques 

which ensure that children are as involved as possible in the process 

of acquiring information, experience, concepts, and new knowledge. 

Throughout the planning of the space exploration project, we have 

tried to design activities in such a way that children acquire their 

knowledge experientially and through their own activity. We 

considered children's abilities and challenged the acquisition of new 

understandings, experiences, and knowledge through meaningful 

activities. Children were given the opportunity to express their own 

thoughts and ideas. Direct activity allowed them to gain concrete 

experience of observation, knowledge integration, cooperation, 

prediction (cause-effect), development of creativity and imagination. 

 

Keywords: space exploration, active learning, kindergarten 
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UVOD 

Sodobno pridobivanje znanja v predšolskem obdobju dandanes vse 

bolj teži k povezavi različnih dejavnosti in področij. Vedno bolj se 

poudarja pomen aktivnega učenja, saj prevladuje stališče, da se otrok 

najbolje uči, ko je aktiven. Učenje vsebin že dolgo izgublja pomen, 

pomembno je, kako se učinkovito učiti, kritično razmišljati ter znanje 

praktično in ustvarjalno uporabiti. Vzgojitelji spodbujamo aktivno 

učenje otrok takrat, kadar so otroci motivirani za dejavnosti, imeti 

morajo možnost priti v stik z različnimi informacijami, ki jih 

predvidevajo, preoblikujejo, primerjajo, na ta način informacije med 

seboj povezujejo in usvajajo. Pomembno je, da strokovni delavci 

cenimo otrokovo ustvarjalnost, različnost idej in uporabljamo 

metode in tehnike aktivnega učenja. 

 

Aktivno učenje v predšolskem obdobju 

V predšolskem obdobju prevladuje spontano učenje; otroci se učijo 

predvsem preko igre in drugih, tudi praktičnih dejavnosti in rutin, ki 

v vrtcu večinoma potekajo v raznolikih socialnih interakcijah z vrstniki 

in odraslimi. Učijo se s pomočjo opazovanja, posnemanja, 

preizkušanja in reševanja problemov, komentiranja dejavnosti, 

spraševanja in poslušanja drugih, reševanja medsebojnih konfliktov 

in dogovarjanja. Vsako učenje pa se začenja z izkušnjo. Največ se 

otroci naučijo tedaj, ko so sami aktivni in ko sami pridejo do rešitve, 

ugotovitve. Načelo aktivnega učenja izhaja iz spoznanj kognitivnih 

psiholoških teorij Vigotskega, Montessorijeve in Piageta, ki 

poudarjajo, da otrok sam gradi svoje razumevanje in znanje. Bruner 

v eni izmed svojih raziskav trdi, da je učenje najuspešnejše, če je 

otrok aktiven, soudeležen, sodeluje pri ustvarjanju skupnih ciljev in 

ima možnost  graditi smisel učenja, namesto, da zgolj usvaja znanje 

(Batistič Zorec, 2010, 67). Tudi Kurikulum za vrtce (2004, 37, 43) 

zagovarja način aktivnega učenja, kjer je načelo aktivnega učenja 

opisano kot zagotavljanje za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča 

izhajanje tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega 

usmerjanja, kot tudi iz otrokovih lastnih pobud. Pogosto 

poudarjamo, da je pomembno vzgojiti otroke, ki bodo samostojni, 

iznajdljivi, pametni in uspešni. A se odrasli kljub temu večkrat 

spozabimo in otroku na pladnju serviramo informacije in podajamo 

znanje, dovolj pa bi bilo že samo dodatno vprašanje otroku, ki bi 

spodbudilo miselne procese in to bi prineslo nadgradnjo k razvoju 

mišljenja otroka. Kritično mišljenje razvijemo skozi tri faze, in sicer 

evokacijo (E), realizacijo (R) in refleksijo (R), ki jih na kratko 

poimenujemo okvirni pristop ERR (Aktivno učenje v vrtcu, 2007, str. 

6–8): 

1.FAZA: EVOKACIJA 

V tej fazi ERR- pristopa prihaja do mnogih pomembnih kognitivnih 

aktivnosti. Najprej se otroci aktivno spomnijo vsega, kar že vedo o 

določeni temi. To spodbudi otroke, da aktivirajo svoje predznanje in 

začnejo razmišljati o temi, ki jo bodo podrobneje spoznavali. Proces 

učenja je proces povezovanja novega z že osvojenim znanjem. Drugi 

namen faze evokacije je aktiviranje otrok, saj je učenje aktiven 
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proces. Da bi prišlo do vsebinskega, trajnega in kritičnega 

razumevanja, se morajo otroci vključiti v proces dela in učenja. Pri 

tem morajo izraziti svoje znanje in razumevanje z različnimi 

aktivnostmi in razmišljanjem, risanjem, govorjenjem … Otrok bolje 

povezuje nove informacije s tistimi, ki ji že pozna. 

2. FAZA: REALIZACIJA 

To je faza, v kateri pride otrok v stik z novimi informacijami ali 

idejami. Nastajajo ob igri, slikovnem gradivu, videoposnetku, 

eksperimentu ali poslušanju določenega besedila. Ta faza predstavlja 

istočasno tudi metodo učenja, v kateri imajo vzgojitelji najmanjši 

vpliv oz. nadzor nad dogajanjem v mišljenju otrok, saj nanje najbolj 

vpliva aktivnost, v katero so vključeni. Faza razumevanja je v procesu 

učenja zelo pomembna in nujna, nima pa nobenega vpliva na učenje, 

če otrok v proces ni aktivno vključen. Najpomembnejša naloga 

realizacije je ohranjanje aktivnosti, zanimanja, pobud in zagona iz 

faze evokacije. Pomembno je, da otroci lahko ob neposredni 

dejavnosti spremljajo svoje razumevanje novih informacij in da imajo 

možnost, da posamezne aktivnosti ponovijo, da bi jih bolje razumeli. 

Med poslušanjem oz. pripovedovanjem otrok vzgojiteljice lahko 

postavljajo vprašanja in si tako pojasnijo nerazumljiva ali napačno 

razumljena mesta. 

3. FAZA: REFLEKSIJA 

Ta faza je pogosto zanemarjena v procesu učenja, vendar je prav tako 

pomembna, saj preko nje otroci utrjujejo svoje znanje. V tej fazi 

otroci resnično osvojijo znanje. Najbolj si zapomnijo tisto, kar 

razumejo  v okviru lastnih miselnih povezav in kar sami izrazijo na 

različne načine. Drugi cilj te faze omogoča aktivno izmenjavo idej 

med otroki. Ta prispeva k širitvi besedišča, hkrati pa omogoča 

spoznavanje drugih načinov razmišljanja. Ob tem spreminjajo tudi 

lastne načine mišljenja. 

 

O aktivnem učenju v vrtcu govorimo takrat, ko vzgojitelj namenoma 

uporablja take pristope (metode, tehnike, postopke), ki zagotavljajo 

višjo stopnjo otrokovega sodelovanja v procesu pridobivanja 

informacij, izkušenj, še zlasti v procesu pridobivanja novih znanj, 

predstav, pojmov. Predšolska vzgoja v vrtcih mora graditi na 

otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih doživetij, 

izkušenj in spoznanj tako, da mu omogoča izražanje, doživljanje ter 

ga močno čustveno in socialno vplete, otroku akterju pa postavlja 

smiselne probleme, ki vključujejo njegovo aktivno učenje (Batistič 

Zorec, 2003). V procesu aktivnega učenja v vrtcu postajata vzgojitelj 

in otrok partnerja. Vzgojitelj vodi otroke tako da, aktivira njihovo 

razmišljanje, omogoča izmenjavo mnenj za razpravo, jih motivira za 

učenje, vpliva na spremembe v razmišljanju, jih usmerja v refleksijo, 

omogoča spoznavanje različnih pogledov, spodbuja zastavljanje 

vprašanj, različne načine izražanja otrok in spodbuja kritično 

mišljenje (Rutar, 2012). 
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Dejavnosti raziskovanja vesolja v vrtcu 

V empiričnem delu je predstavljen projekt in dejavnosti, ki smo jih v 

okviru projekta »Raziskujemo vesolje« izvedli v vrtcu. Med potekom 

dejavnosti smo otroke opazovali, poslušali, fotografirali in si 

zapisovali njihova opažanja pri vodenih dejavnostih. 

Ob prebiranju pravljice Zvezdica Zaspanka so otroci izkazali veliko 

zanimanja za vesolje. Očaral jih je Boter Mesec, ki vsakodnevno 

prešteva svoje zvezde, Komet Repatec, ki šviga po nebu, Rimska cesta 

in njen zlati prah, ter Zvezdogled, ki je omogočil Zvezdici Zaspanki, da 

je od blizu videla Mesec. Otroci so skozi pogovor izrazili željo, da bi 

tudi oni opazovali vesolje. Spodbujali smo jih z vprašanji: Kaj vidimo, 

ko pogledamo v nebo? Kaj je sonce? Kaj je Zemlja? Je Zemlja edini 

planet? Kakšni so drugi planeti? Ali sonce sveti ves čas? Kje je sonce 

ponoči? Kje je sonce, kadar ga podnevi ne vidimo? Kje je luna 

podnevi? Kaj so zvezde? 

 

Otroci so bili zelo aktivni ves čas pogovora in ugotovili smo, da 

poznajo že veliko dejstev o vesolju, na nekatera vprašanja pa si nismo 

znali odgovoriti. Otroke smo spodbudili k razmišljanju o tem, na 

kakšen način  bi lahko pridobili informacije. Nekaj njihovih 

odgovorov: »Jst bi pogledala v eno knjigo, k jo mamo v knjižnem 

kotičku.« »Moja mami ima na telefonu tko, da lahko gledaš o 

raketah« »Lahko bi šli v knjižnico po nove knjige o planetih in soncu.« 

»Enkrat sem vidu na televiziji kako je odnesl raketo, je  bil ogenj.« 

»Lahko bi šli ponoči gledat zvezde in luno.«  

1. dejavnost: Pogled v vesolje  

Namen prve dejavnosti je, da otroci z lastno aktivnostjo z različnimi 

pripomočki (knjiga, računalnik, žoga) odkrivajo, raziskujejo, 

spoznavajo in usvajajo pojme na temo vesolja. Želeli smo, da izrazijo 

svoja zanimanja, zastavljajo vprašanja, iščejo odgovore in znanje med 

seboj povezujejo. S pomočjo žreba treh različnih sličic (sonce, luna, 

zvezda) smo otroke razdelili v tri skupine. Prva skupina se je zbrala 

knjižnem kotičku, kjer jih je pričakalo kar nekaj slikanic in enciklopedij 

na temo vesolja. Skupaj smo si jih ogledovali, prebirali nove 

informacije in preverjali naše teorije. Otrokom prisluhnemo, da 

spoznamo njihove osnovne teorije, želje in vprašanja o vesolju. 

 

 
Slika 1: Izdelali smo teleskop 

Vir: Lasten 
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Druga skupina se je zbrala za mizo, kjer je bil računalnik. Tam smo 

otroke z vprašanji spodbujali k raziskovanju in v brskalnik vnašali 

njihove ključne besede o vesolju. Ob brskanju o vesolju po spletu so 

se otroci seznanili s pojmi: vesolje, planeti, raketa, Zemlja, zvezde, 

astronavt, teleskop … Tretja skupina si je prek spleta ogledala 

posnetek z mednarodne vesoljske postaje, se seznanila s pojmom 

breztežnosti ter opravila poskus z žogo in poskakovanjem. Na 

posnetkih smo videli, da v vesolju predmeti in astronavti lebdijo v 

zraku, ker tam ta sila ne deluje.  

 

Poskus z žogo 

Otrokom na primeru žoge razložimo, kako deluje težnost. Vržemo jo 

v zrak in otroke vprašamo, zakaj žoga ne ostane v zraku. Povemo jim, 

da pade na tla, ker na Zemlji deluje sila težnosti. Nato naredimo 

gibalni poskus skupaj. Povabimo jih k poskokom. Zakaj vedno 

pademo nazaj na tla. Tokrat so že poznali pojem sile težnosti. V 

naslednjih dneh smo dejavnosti večkrat ponovili, saj so  tako  imeli 

vsi otroci možnost sodelovanja v vseh kotičkih, prav tako so imeli na 

voljo dovolj časa, da so vprašali in si pogledali vse, kar jih je zanimalo. 

Ker smo dejavnosti večkrat ponovili so si otroci dejstva dobro 

zapomnili, saj se je znanje utrjevalo, poleg tega pa so si zastavljali 

nova in nova vprašanja, ki so bila motivacija za nadaljnjo 

raziskovanje. Otroci so se raziskovanja lotili z zanimanjem, ob 

knjigah, enciklopedijah in posnetkih na računalniku so se razvijale 

zanimive diskusije o njihovih izkušnjah, pripovedovali so kaj so že 

videli in kaj o vesolju že vedo.   

 

 
Slika 2: Iskanje informacij o vesolju 

Vir: Lasten 

 

Opazili smo, da so otroke najbolj pritegnile knjige, ki smo jih gledali 

odrasli skupaj z otrokom, saj smo se ob tem pogovarjali in otroci so 

lahko vprašali vse, kar ji je zanimalo. Ob tem smo prišli do spoznanja, 

da včasih kljub iskanju odgovora na vprašanje le-tega ne dobimo. 

Otroci so dobili vpogled v to, da je vesolje ogromno, neskončno in 

neraziskano in tudi znanstveniki nimajo odgovorov na vsa vprašanja. 
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2. dejavnost: Izdelajmo model osončja v naši igralnici 

Namen dejavnosti je, da se otroci seznanijo s pojmom Osončja, si 

predstavljajo Osončje z vsemi planeti, preko didaktične igre Spomin 

usvojijo imena planetov, preko didaktične igre se igrajo s črkami 

(začetno opismenjevanje). Dejavnosti smo po kotičkih zastavili tako, 

da smo pri otrocih razvijali sposobnosti opazovanja, primerjanja, 

iskanja podobnosti in razlik, sodelovanja in dogovarjanja. Otroke je 

na preprogi v jutranjem krogu pričakalo skrivnostno pismo. Otroci so 

prosili, da ga preberemo. Pisal nam je astronavt, ki nam je v pismu 

zastavil uganke o vesolju, ter nas povabil v igralne kotičke, kjer so nas 

čakale nove naloge. 

 

Kotiček 1  Otrokom so na voljo fotografije planetov našega Osončja 

in sporočilo astronavta, v katerem jih prosi, da mu pomagajo 

razvrstiti planete po pravilnem vrstnem redu, kot si sledijo od Sonca. 

 

 
Slika 3: Razvrščanje planetov 

Vir: Lasten 

Namen dejavnosti je, da otroci spoznajo pojem Osončja, kako je 

videti Osončje, kje je Zemlja v Osončju in kako si sledijo vsi ostali 

planeti našega Osončja. Otroci sprva niso vedeli kako bi se lotili 

naloge, zato smo jih skušali spodbuditi z vprašanji. Ali vedo kako 

izgleda naše Osončje? Kje bi to lahko izvedeli? Dobimo odgovore: »V 

knjigi sem videl planete.« »Obešen imamo plakat na omari.« 

Dogovorijo se, da bodo prinesli knjigo in si pomagali z njo.  

 

Kotiček 2 Otrokom so na voljo kroglice iz stiropora različnih velikosti, 

tempera barve in plakat z našim Osončjem. Navodilo astronavta je, 

da pobarvajo planete našega Osončja. Z vprašanji otroke 

spodbudimo k opazovanju barv posameznih planetov, primerjanju 

velikosti planetov, poimenovanju planetov.  

 

 
Slika 4: Naše Osončje, kotiček v igralnici 

Vir: Lasten 
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Kotiček 3 Didaktična igra začetnega opismenjevanja. Otrokom so na 

voljo fotografije planetov z zapisom imena planetov ter posebej 

fotografije planetov in posebej zapis planeta. Otroke spodbujamo k 

opazovanju zapisov, primerjanju zapisov med sabo z vprašanji, 

poimenovanju planetov, zlogovanju zapisov. 

 

 
Slika 5: Deklica je narisala vse planete v vrstnem redu od Sonca in jih 

poimenovala 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 6: Spoznavamo imena in zapise planetov 

Vir: Lasten 

 

Kotiček 4 Didaktična igra Spomin. Na karticah so fotografije planetov. 

Vsak igralec obrača po dve kartici in skuša poiskati par. Zmagovalec 

je igralec, ki zbere največ parov slik.  

Dejavnosti v posameznih kotičkih so bile otrokom na voljo dlje časa, 

zato, da so se lahko vsi preizkusili v vseh. Opazili smo, da so  v prvih 

poskusih določene dejavnosti potrebovali več spodbude z 

podvprašanji. 

 

3. dejavnost: Domišljijsko potovanje na Mars 

Namen dejavnosti je umiritev telesa in misli, razvijanje domišljije, 

domišljijskih predstav in ustvarjalnosti. Otroci se uležejo na hrbet in 

se udobno namestijo. Preko vodene vizualizacije se podamo na naše 

vesoljsko potovanje, otrokom skušamo čim bolj živo prikazati sliko.  
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Udobno se namestimo in zapremo oči. Položimo roke na svoje srce. 

Trikrat globoko vdihnemo in izdihnemo. Opazujemo nebo in 

zagledamo svetleče pikice. Svetleče pikice se spreminjajo, postajajo 

večje in večje in še bolj svetle. Približujejo se nam. To so zvezdice. 

Spustijo se tik nad vrtec in skozi okno pripotujejo prav do nas. Vsak 

zleze na svojo svetlečo zvezdico, ki se začne počasi premikati. Premika 

se po naši igralnici. Dvigne se in z nami poleti skozi okno. Čisto počasi, 

nežno nas nese v nebo. Potujemo vedno višje in višje. Pod sabo vidimo 

ceste, hiše, naš vrtec, ljudi, ki so zaradi oddaljenosti postali majhne 

pikice, ki se premikajo. Zvezdica gre zdaj hitreje, odpelje nas še višje, 

višje, visoko gor v nebo. Hitro potujemo, veter nam mrši lase in na 

svoji koži čutimo hlad. Hitri smo kot komet, ki potuje po Rimski cesti. 

Zdaj, ko smo visoko nad Zemljo, se ozremo navzdol in vidimo Zemljo 

čisto majhno. Našega vrtca se sploh ne vidi več. Mi smo tam daleč 

nekje v vesolju in nam je lepo, saj čutimo kako nas greje toplo Sonce 

in spet nam je toplo. Zazremo se naokrog. Vidimo kako Sonce sveti na 

našo Zemljo. Osvetljuje jo le z ene strani, tam je dan. Druga stran je v 

temi, tam je noč in opazimo Luno, danes je polna in močno sveti. Naša 

zvezdica se spet začne premikati in po vesolju potujemo mimo 

Merkurja, ki je Soncu najbližji planet. Srečamo Venero, tako se sveti, 

da jo včasih lahko vidimo z Zemlje. V mislih ji pomahamo  in 

odpotujemo naprej. Pomežiknemo prijateljici Zemlji, na kateri živimo 

in nam daje varno zavetje. Opazimo morja in gore, prelepa je. Pot 

nadaljujemo mimo rdečega Marsa na katerem bruhajo vulkani do 

največje planeta v našem Osončju. Do ogromnega Jupitra. 

Zaokrožimo okrog njega in se čudimo njegovi velikosti. Usedemo se 

na obroč Saturna in malo počivamo. V daljavi uzremo  modrikast 

Uran. Z zvezdico potujemo do njega in se ga nežno dotaknemo. 

Srečamo še planet Neptun, ki je na pogled prav tako modre barve, 

zato so ga poimenovali po rimskem bogu morij in oceanov Neptunu. 

Zdaj nas naše zvezdice ponesejo nazaj proti domu, proti našemu 

planetu Zemlja. Hitro, hitro, hitro, kolikor zmorejo hitro drvijo naše 

zvezdice skozi vesolje in mi z njimi. Močno se jih držimo, malo nas je 

strah, da ne bi padli v Črno luknjo, ki bi nas lahko posrkala vase. Dolgo 

potujemo. Ko zagledamo pod sabo Zemljo, se naše zvezdice ustavijo. 

Počasi se začnejo spuščati nižje in nižje. Zagledamo naš vrtec in igrala 

na našem igrišču, tobogan, gugalnice in peskovnik. Radi se tukaj 

igramo. Zvezdice se spustijo do vrtca in nas skozi okno ponesejo na 

našo preprogo, kjer smo spet vsi skupaj. Nežno spustimo naše 

zvezdice, da bodo odpotovale nazaj v vesolje do Sonca, Lune in drugih 

planetov. Morda se še kdaj vrnejo in nas odpeljejo na čarobno 

potovanje. Mi pa roke položimo na srce, trikrat globoko vdihnemo in 

izdihnemo in počasi odpremo oči. (Vir: Lasten) 
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Slika 7: Domišljijsko potovanje 

Vir: Lasten 

 

Po vodeni vizualizaciji so sledile dejavnosti po kotičkih. 

Kotiček 1: Pogovor Na kakšnem planetu želim živeti? Kakšen je moj 

prijatelj marsovec? 

Pri otrocih smo prebudili domišljijo, pripovedovali so zanimive, 

nenavadne, drugačne slike o planetu, ki so si ga naslikali v svoji 

domišljiji. Izjave otrok smo zapisali. 

Primer: »Na mojem planetu je velik snega. Moj marsovec bo pa tko, 

da ma en uč, 2 glavi,  4 noge, zna čarat led, naredi zimo in snežaka pa 

zna govorit tko po angleško.« 

Primer: »Vidu sem takega zelenega marsovca, na glavi ima eno 

tipalko, to je taka antena. Ta antena sliši vse, kar se na Zemlji dogaja.« 

Primer: »Moj marsovec ima moč sonca. Če je slabo vreme, začara 

sonce. Zna se spremenit v vodnega konja, ki te odpelje tud na druge 

planete, tam vidiš viharje, ki majo tako moč,da te izbrišejo.« 

Kotiček 2: Likovno ustvarjanje 

Otrok v misli naslikano podobo prenese na papir, ob tem pripoveduje 

kako izgleda njegov prijatelj marsovec, kakšne sposobnosti ima, na 

kakšen način se sporazumeva. Skupaj ustvarimo planet prijateljstva.  

 

 
Slika 8: Domišljijski prijatelji z Marsa 

Vir: Lasten 

 

Kotiček 3: Ustvarjamo izmišljarije, naš marsovski jezik 

Marsovska pesem je otroke spodbudila k izumljanju novih besed. 

Otroke spodbujamo k igri z besedami, iskanju rim, dogovarjanju med 
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seboj o pomenu izmišljene besede. Izmišljene besede smo zapisali in 

jih uporabljali v vsakdanjem življenju v vrtcu. 

Primeri: miki mau= dober dan, pili puli pala= hvala, kiti kiti kiti kep= 

prosim, širi širi širi kan= izvoli, hula hov= ko bi radi spet domov. 

 

 
Slika 9: Izmišljen vesoljski jezik 

Vir: Lasten 

 

Kljub temu da so otroci navajeni tehnik sproščanja in takega načina 

dela, je vseeno v skupini nekaj otrok, ki se težje umirijo in zbrano 

sledijo vodeni vizualizaciji. Menimo, da je potrebno vztrajati pri 

tovrstnih oblikah dela, saj le to prinese rezultate. Pomembno je, da 

se tudi odrasli, ki smo vzgled, znamo sprostiti, umiriti, pripraviti 

prostor in delovati na otroke pomirjujoče. Opazili smo, da je večina 

otrok dejavnost vodene vizualizacije zelo pritegnila, umirili so se in 

sprostili. Ob pripovedovanju njihovih doživetij smo ugotovili, da jih 

vizualizacija popelje v svet domišljije, kjer lahko vsak postane kar 

hoče, kdor hoče, počne kar si zaželi, kar ga veseli. Otroci na ta način 

razvijajo bogastvo svoje domišljije, ki je pri večini odraslih zatrta in 

živi nekje daleč v preteklosti. 

 

4. dejavnost: Izdelovanje rakete 

Namen dejavnosti je, da otroka spodbudimo k lastnemu razmišljanju, 

podajanju idej, predlogov, iskanju poti in načina realizacije. Po 

domišljijskem potovanju v vesolje so otroci izrazili željo, da bi izdelali 

rakete. Želeli smo, da otroci sami razmišljajo na kakšen način in iz 

česa bodo ustvarili raketo. Za tehniko zbiranja idej smo izbrali 

metodo viharjenja možganov. Vsak otrok pove idejo, ki se mu je v 

tistem trenutku utrnila. Dobili smo različne ideje: »Iz velikih škatel, 

da bi bla ogromna, čez celo sobo.« »Lahko bi jo nardil iz papirja in 

pobarval.« »Jaz sem enkrat že naredu raketo iz tistih kock, ki jih 

mamo v kotičku.« »Želim, da bi bla moja raketa iz biserčkov.« Vse 

ideje smo zapisali in dobili dolg seznam. Nato smo otroke spodbudili 

k razmišljanju kje bi dobili različne materiale. Otroci so odgovarjali: 

»Barve in čopiče imamo v likovnem kotičku.« »Moj oči ima doma 

velike  škatle.« »Če bomo hotl nardit čez celo sobo, bomo mogl rečt 

Miletu (hišnik), da odnese ven omare.« »Js bi mojo raketo s takimi 

srebrnimi bleščicami pobleščikala, da bi se svetila.« 
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Slika 10: Raketa iz geometrijskih likov, izdelana s pomočjo kladiva in žebljičkov 

Vir: Lasten 

 
Slika 11: Raketa izdelana iz velikih škatel 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 12: Vesoljska postaja 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 13: Raketa (slikanje s čopičem na stojalu) 

Vir: Lasten 
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Slika 14: Raketa izdelana iz naravnega materiala in umetnih biserov 

Vir: Lasten 

 

Pri dejavnosti smo otroke spodbudili, da so z lastnim razmišljanjem 

prišli do ideje, ki bi jo želeli realizirati. Otroci so izbrali veliko različnih 

načinov za izdelavo rakete: slikanje s čopiči, risanje s flomastri in 

barvicami, izdelava iz velikih škatel, iz likov in žebljičkov, iz hama 

perlic, velikih lesenih kock, različnega naravnega materiala … 

Ugotovili smo, da s tem ko damo otrokom možnost izbire dejavnosti, 

materialov, tehnik, dobimo za delo visoko motiviranega otroka, ki 

išče načine, kako realizirati zastavljeni cilj. Poleg vsega naštetega pa 

se ob izdelkih pokaže izvirnost, ustvarjalnost in otroška domišljija. 

 

 

 

Raketa kot intimni kotiček in prostor za počitek 

Raketa iz velikih škatel je otrokom v času projekta in tudi kasneje 

omogočala intimen kotiček, prostor za umik. V njej se je odvijalo 

veliko simbolne igre. Služila nam je tudi kot prostor za počitek dveh 

dežurnih otrok, česar so se otroci nadvse veselili. 

 

5. dejavnost: Kam gre Sonce ponoči? Kam gre Luna podnevi? 

Namen dejavnosti je, da otroci spoznajo, da se Zemlja vrti in Sonce 

sveti ves čas. Dejavnost je najprej potekala zunaj. Otroke povabimo, 

da najdejo Sonce. Z otroki opišemo njegovo lego glede na bližnjo 

okolico, npr. nad streho bloka. Z vprašanji otroke spodbudimo, da 

napovedo, kje bo Sonce pred kosilom: na enakem mestu ali kje 

drugje? Na tla, kjer smo sedaj opazovali Sonce narišemo znak, da ga 

bomo pred kosilom lahko zopet opazovali z istega mesta. Dejavnost 

ponovimo pred kosilom, z otroki se dogovorimo, da bodo Sonce 

opazovali tudi pozno popoldan in zvečer. V nadaljevanju zastavljamo 

vprašanja, zakaj se Sonce premika, kam je šlo Sonce, ko ga nismo več 

videli, kaj smo na nebu videli ponoči? Prisluhnemo njihovim 

predvidevanjem, zapisujemo odgovore in otroke usmerimo v iskanje 

virov, kje bi to lahko izvedeli. Z otroki ugotovimo, da je Sonce središče 

Osončja, da vsi planeti, tudi Zemlja, krožijo okrog Sonca. Razloge za 

menjavanje dneva in noči prikažemo z modelom. Zatemnimo prostor 

in pripravimo globus, ki predstavlja Zemljo, ter žepno svetilko, ki 

predstavlja Sonce. Na globusu poiščemo Slovenijo, kjer živimo, in 

nanjo pritrdimo oznako, da jo bolje vidimo. Ugotovimo, da je pol 
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Zemlje osvetljene, polovica pa v temi. Z vprašanji otroke spodbujamo 

k razmišljanju o tem, kaj se bo zgodilo, če začnemo globus vrteti, 

kateri del dneva je v Ameriki, če je pri nas jutro …   

 

 
Slika 15: Igra z globusom in žepno svetilko, ki predstavlja Sonce 

Vir: Lasten 

 

6. dejavnost: Spoznajmo Lunino površje 

Namen dejavnosti je razlikovanje Lune od Sonca ter spoznavanje 

Luninega površja. Za izhodišče pogovora otrokom pokažemo dve 

sliki, Lunino površje od daleč in Lunino površje od blizu. Spodbudimo 

jih k opisovanju in zaznavanju razlik. Je Lunino površje ravno in 

gladko, kakšne barve je? V nadaljevanju si ogledamo videoposnetek 

Luninega površja od blizu. Zanimivost na Luninem površju, ki so jo 

otroci med ogledom posnetka lahko večkrat opazili, so kraterji. Ob 

ogledu posnetka razložimo nastanek kraterjev, ki so nastali, ker so 

veliki trdi delci (meteoriti) treščili v Lunino površje in naredili 

»luknje« oz. kraterje. 

Kotiček 1 Izvedemo poskus: vzamemo mivko in jo posujemo po dnu 

pladnja, nato jo posujemo še s peskom, da predstavimo Lunino 

površje. Trk kamenja v Luno predstavimo tako, da v pladenj vremo 

kamen. Opazimo, da je naredil kraterju podobno luknjo in razmetal 

pesek naokoli. Uporabimo različno veliko kamenje in pri tem 

opazujemo, kaj se zgodi če se ob Lunino površje zaleti večji in kaj če 

manjši kamen. 

Kotiček 2 Likovno ustvarjanje: Izdelajmo Lunine kraterje 

 

 
Slika 16: Ustvarjanje galaksije 

Vir: Lasten 
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Slika 17: Lunino površje s kraterji (Kombinirana tehnika: papirnati servieti, lepilo 

mekol, tempera barve) 

Vir: Lasten 

  

7. dejavnost namizna družabna igra: naše osončje 

Namen dejavnosti je preveriti razumevanje pojmov, pojavov v 

vesolju, preveriti usvojeno znanje o vesolju in znanje utrditi. 

 

 
Slika 18: Igranje gre »Vesoljska dogodivščina« 

Vir: Lasten 

 
Slika 19: Didaktična družabna igra »Vesoljska dogodivščina« 

Vir: Lasten in Velika knjiga o vesolju 

 

Za preverjanje in utrjevanje usvojenega znanja o vesolju smo 

pripravili namizno didaktično igro z naslovom »Vesoljska 

dogodivščina«. Otroci mečejo igralno kocko in se na ta način 

premikajo po vesolju. Na poti se srečajo z različnimi izzivi, ugankami 

in gibalnimi nalogami s katerimi preverjamo in utrjujemo njihovo 

znanje (npr. vrti se okrog svoje osi kot Zemlja, padel si v črno luknjo, 

napihovanje balona, pojav zvezdnega utrinka, katere planete poznaš, 

nariši planet na katerem bi rad živel …). Otroci so z navdušenjem 

sprejeli igro »Vesoljska dogodivščina«, saj vsebuje kar nekaj zabavnih 

nalog, hkrati pa je poučna. Opazili smo, da so otroci ob ponavljanju 

igre snov bolj in bolj obvladali, hkrati pa so radi priskočili na pomoč 

drug drugemu, če kdo česa ni znal. Z igranjem igre smo utrjevali tudi 

števila in štetje, kar se je tudi zelo izboljšalo tekom igranja. Ko smo 

začeli z igro so otroci potrebovali sodelovanje odrasle osebe, saj je 

bilo potrebno prebrati naloge in izzive. Po večkratnih ponovitvah so 
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si otroci po barvah zapomnili posamezne naloge in so se igro igrali 

tudi samostojno. 

 

ZAKLJUČEK 

V članku smo se posvetili raziskovanju vesolja v predšolskem 

obdobju. Tema je zelo obširna in abstraktna, zato smo izhajali iz teze, 

da se otrok največ nauči, če je v proces aktivno vključen. Za 

uresničitev ciljev je pomembno, da otroke pritegnemo k sodelovanju, 

pomembno je, kakšna je organizacija dela – razporeditev otrok, 

dovolj materiala ter zagotavljanje enakih možnosti za udejstvovanje 

otrok. Otroci so za dejavnosti izkazali veliko zanimanja in zavzetosti. 

Projektu »Spoznavamo vesolja« smo namenili dober mesec časa. 

Motivacija otrok je bila ves čas visoka. Ugotovili smo, da je otrokom 

načrtovani aktivni način spoznavanja novega blizu. Radi so iskali vire 

novih informacij, jih proučevali, zastavljali vprašanja, podajali svoje 

ideje, predloge za nadaljevanje aktivnosti … Izkazalo se je, da so 

otroci tekom projekta pridobili oziroma razvijali sposobnosti 

opazovanja, primerjanja, napovedovanja, sklepanja, dogovarjanja, 

povezovanja pojmov med seboj, nadgradili so svoje znanje o vesolju. 

Veliko smo delali v parih ali manjših skupinah ter po kotičkih, zato je 

bila aktivna vključenost otrok velika. Uporabljali smo tudi moderno 

tehnologijo (računalnik, mobilni telefon) in si tako s pomočjo spleta 

pomagali pri razlagi pojmov, spoznavanju pojavov, utrjevanju 

usvojenega in s tem uresničevanju ciljev. Trudili smo se za čim bolj 

izvirno zastavljene dejavnosti, saj so prek njih otroci najbolj spontano 

usvajali nova znanja, največ prek igre in lastne aktivnosti. Temo 

vesolja smo začeli razvijati s pravljico Zvezdica Zaspanka, ki je v 

otrocih zbudila zanimanje za vesolje, poleg tega pa jih je odnesla v 

domišljijski svet. Poleg »znanstvenih« razlag vesolja, smo se trudili v 

otrocih zbujati domišljijo, ki vodi v ustvarjalnost, pozornost, 

sposobnost koncentracije in vizualizacije. Domišljija daje otrokom 

neomejeno svobodo, da delajo na uresničevanju svojih idej in želja 

na način, ki je blizu njim samim. Ugotovili smo, da ima odrasla oseba 

pri aktivnem učenju otroka pomembno vlogo, saj mora otroka 

spodbujati in usmerjati k aktivnostim, ki bodo otroku nudile možnost 

za učenje. Pri tem moramo vzgojitelji pozornost posvečati 

spodbujanju otrokovih zanimanj, vendar ga pri tem ne smemo 

omejevati. Otroku je potrebno pustiti, da sam išče odgovore, 

raziskuje, postavlja vprašanja in razmišlja z lastno glavo. Otrok se bo 

največ naučil iz tistega, kar bo sam ugotovil oziroma takrat, ko bo sam 

v svoje učenje vložil neko energijo in trud.  
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Gibalno-plesne dejavnosti pri 

najmlajših 
 

JANA WALLNER, dipl. vzgojiteljica, Viški vrtci 

jana.wallner87@gmail.com 

 

Povzetek: Namen članka je bil predstaviti plesno gibalne 

dejavnosti v starostni skupini 1–2. V teoretičnem delu sem 

predstavila pomen gibanja in kako ga spodbujamo, osnove in 

vsebine plesne vzgoje v 1. starostnem obdobju ter vlogo 

vzgojitelja. V prispevku predstavim tudi plesno pedagoginjo Nevo 

Kralj, ki je v mojo skupino vstopala 1-krat tedensko. Ker so otroke 

elementi in način dela zelo pritegnili, sem začela le-te izvajati tudi 

sama. Pokazalo se je, da so ob mojem vodenju veliko bolj odzivni, 

saj je bila Neva le druga oseba in njim manj poznana kot prvotni 

vzgojitelj. Neva Kralj mi je z izvajanjem plesno-gibalnih 

dejavnosti, glasbe, ki jo je predvajala, pripomočki, ki jih je nosila 

s seboj, pokazala pot, moja naloga pa je bila, da elemente 

umestim v celoto in jih povezujem z drugimi področji Kurikula za 

vrtce. V praktičnem delu sem predstavila, kako sem se le-tega 

lotila v tematskem sklopu Prebujanje v skupini 1–2-letnih otrok. 

Pri otrocih sem spodbujala radovednost in veselje do umetniških 

dejavnosti, umetnosti in različnosti. 

Ključne besede: gibanje, gibalni dialog, glasba, ples, vzgojitelj 

 

Abstract: The purpose of the article was to present dance 

movement activities in the age group 1-2. In the theoretical part 

I present the importance of movement and how we promote it, 

the basics and contents of dance education in the 1st age group 

and the role of the educator. In this article, I also present dance 

pedagogue Neva Kralj, who joined my group once a week. 

Because the children were very attracted to the elements and the 

new approach, I started to implement them myself. Children 

turned out to be much more responsive under my guidance, as 

Neva was just a different person and less known to them than the 

original educator. Neva Kralj showed me the way by performing 

dance movement activities, the music she played, the aids she 

carried with her, and my task was to integrate the elements into 

a whole and connect them with other areas of the kindergarten 

Curriculum. In the practical part, I presented how I tackled this in 

the thematic section Awakening in a group of 1-2 year old 

children. I encouraged children to be curious and happy about 

artistic activities, art and diversity. 

 

Keywords: movement, movement dialog, music, dance,  

educator 
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UVOD 

Otrokovi naravni potrebi sta potrebi po gibanju in igri. Otrok je v 

prvih letih življenja zelo dojemljiv za vplive iz okolja. Za izbor teme 

sem se odločila, ker sem plesne dejavnosti izvajala le ob različnih 

dogodkih, kot so novoletno rajanje, pustovanje, praznovanje 

rojstnih dni. Nisem se počutila suvereno, s premalo znanja, nisem 

vedela, kaj in kako bi načrtovala in zato sem se ga raje izogibala. 

Ko je v mojo skupino začela vstopati plesna pedagoginja Neva 

Kralj, sem spoznala, kako preko gibalnih iger in plesa, dotika, 

preko gibalnega dialoga z vrstniki in odraslimi, z dodajanjem 

glasbe, raznolikih pripomočkov, otrok v obdobju zgodnjega 

otroštva spoznava in razvija zavedanje lastnega telesa, 

perceptivne funkcije, razvija govor, gibalne izkušnje. Ker so me 

elementi pritegnili, ker sem imela izhodišče, sem le-te začela 

vključevati v svoje delo. Da osvežim znanje, sem prebirala 

literaturo in se odločila, da kot primer dobre prakse o temi 

napišem prispevek. 

 

Učenje skozi gibanje in igro 

Preko gibanja otroci napredujejo na vseh področjih svojega 

razvoja. Če želimo, da se bodo otroci pravilno razvijali, jim 

moramo omogočiti dovolj pogosto in dovolj intenzivno gibanje. 

To jim seveda omogočajo različne telesne aktivnosti (Kralj, 2019). 

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo 

zmore, ob tem doživlja veselje in ponos ter tako gradi zaupanje 

vase. Z gibanjem otrok razvija občutek za ritem in hitrost ter 

dojema prostor in čas (Videmšek in Kovač, 2001). Potreba po igri 

in gibanju sta osnovni otrokovi potrebi in kot vsaka igra je tudi 

gibalna igra dejavnost, ki je notranje motivirana, svobodna, 

odprta in za otroka prijetna. Gibalno izražanje je za otroka 

primaren in naraven način izražanja, ki otroka sprošča, osrečuje, 

zadovoljuje (prav tam). 

 

  Spodbude za gibanje 

Osnovna spodbuda za gibanje je ustrezen prostor. V mojem 

primeru je bila to kar igralnica ali večnamenski prostor, odvisno 

od števila prisotnih otrok ter vsebine dejavnosti. V igralnici se 

večkrat pojavi problem, ker otroke zmotijo druge igrače. Druge 

spodbude pa so predmetne in nepredmetne spodbude.  

Predmetne spodbude: to so igrače in predmeti iz vsakdanje rabe, 

ki jih spodbujajo k neposredni gibalni dejavnosti (Kroflič in Gobec 

1995). Otroke v moji skupini najbolj motivirajo k gibanju rutice, 

kuhalnice, mehke igrače, glasbila. Z rutico se pokrivajo po glavi, 

tleh, z njo plapolajo, jo potiskajo po tleh, brišejo mizo. S 

kuhalnicami udarjajo po tleh, jo držijo v rokah in jo premikajo gor 

in dol. Glasbila prenašajo, dvigujejo, preizkušajo zvoke. Mehke 

igrače prenašajo, dvigajo, potiskajo, pokrivajo, z njimi plešejo, jih 

ogledujejo. Raznolikost v uporabi predmeta je v tej starosti 

posledica otrokove nepoznavanje funkcije predmetov, ki pa jo bo 

pod vplivom učenja spoznal. Če želimo spodbujati otrokov razvoj 
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ustvarjalnosti, ne bomo omejevali otroka le z uporabo predmeta 

v njegovi funkciji, ampak bomo ustvarjali možnosti, da bo lahko 

odkrival vedno nove funkcije predmetov in nove kombinacije 

(Kroflič in Gobec 1995). 

Nepredmetne spodbude 

So spodbude z drugih področij estetske vzgoje in iz vsakdanjega 

okolja. H gibanju otroke spodbujajo: 

− vsebine glasbene vzgoje, kot so petje, igranje na inštrumente,   

gibalne pesmi (bibarije), poslušanje posnetih otroških pesmi; 

− gibanje predmetov v okolju (npr. vlak, avtobus); 

− vsebine likovne vzgoje – ilustracije v slikanicah, revijah (sama 

jih zaradi lažje uporabe natisnem in plastificiram); 

− vsebine intelektualne vzgoje – hitro, počasi, veliko, majhno (teh 

izrazov sem se posluževala pri posnemanju gibanja živali, npr. 

medved, muca) (Kroflič in Gobec 1995). 

 

Plesna vzgoja v prvem starostnem obdobju 

Gibanje je v plesni vzgoji osnovna aktivnost, ki ni samo sebi namen, 

ampak je izrazno sredstvo. Večji del plesne vzgoje v prvem 

starostnem obdobju poteka preko igre. Vsebina plesne vzgoje je igra 

z gibanjem (Denac in Vrlič, 2001). Pri plesu gre sočasno za gibanje, 

veselje, sprostitev, komunikacijo. Otrokovo telo deluje kot 

sprejemnik, posredovalec in izvajalec, ko sprejema kinestetične, 

ritmične in socialne dražljaje in se nanje odziva (Zagorc, Vihtelič, Kralj 

in Jeram, 2013). Osnovne značilnosti plesnosti se kažejo v starostni 

skupini 1–3 v naslednjih aktivnostih (Kroflič in Gobec, 1995): 

−  spontano gibanje v izražanju čustev, v funkcijski igri v usvajanju 

in spoznavanju okolice: izhaja iz otroka, naj si bo kot funkcijska 

igra ali kot izraz otrokovega čustvenega razpoloženja. Otrok se z 

gibanjem igra in uživa v različnih gibih in kombinacijah npr. 

pomikanje sede, stoja z oporo, stopanje ob opori; 

− opazovanje gibanja v okolici: vsako premikanje stvari in 

predmetov v okolici zbudi otrokovo pozornost npr. opazuje 

gibanja drugih otrok, vzgojitelja v stiku z otrokom (zlasti mimika 

obraza), živali, prometnih sredstev v okolju; 

− usklajevanje gibanja z ritmom glasbe: to pomeni, da se otrok 

odziva na različne zunanje spodbude- otrok se sede ali stoje 

ziblje v ritmu glasbe; 

− usklajevanje gibanja s predmetom, s katerim se otrok rokuje: 

otrok se igra s predmetom in opazuje, kaj dela. Otrok s 

praktičnim ravnanjem rešuje probleme, s katerimi se srečuje. 

Ravnanje s predmeti, kot zaznavno praktična dejavnost, je zelo 

pomembna za otrokov umski razvoj. Z ravnanjem usvaja otrok 

funkcijo predmetov, s katerimi se vsak dan srečuje, hkrati pa ga 

predmeti spodbujajo k iskanju drugih funkcij (lesena žlica je 

zvočni inštrument – ob ritmični glasbi udarja po tleh v ritmu). 

Otrok predmete obrača, pobira, dviga, potiska, mečka npr. rutka, 

plišasti medvedek; 
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− poskusi posnemanja gibanja iz okolice predvsem gibanja otrok in 

odraslih: natančno posname manj zahtevno gibanje, s 

posnemanjem se vživlja v vsebino; 

− izkazovanje gibanja, spretnosti na pobudo odraslega: otrok želi 

odraslim pokazati, kaj zmore in zna. Izkazovanje potrebuje 

gledalce, zato se kaže gibalna aktivnost v odnosu do gledalca, ki 

pa je lahko odrasel ali otrok. Za gibalno ustvarjanje pri otrocih do 

2 let so pogoji za take aktivnosti predvsem prostor ter raznoliki 

predmeti in igrače, ki otroka spodbujajo, da jih gibalno 

preizkušajo. 

 

Gibalno-plesne dejavnosti 

Gibalno-plesne dejavnosti in gibalno-plesne igre delimo na več vrst 

glede na njihove značilnosti. Vsem pa je skupno to, da so igralno 

gibalne dejavnosti, saj jih otroci in odrasli doživljajo kot igro, z 

vsemi prijetnimi občutji, ki so značilni za igro (Kroflič in Gobec 

1995, str. 58). Otrokom v predverbalnem obdobju z gibalno- 

plesno dejavnostjo omogočamo, da razvijajo ritmični posluh, 

spoznavajo različno glasbo in se telesno odzivajo nanjo. Otroci si 

ne bogatijo le gibalnih izkušenj, temveč spoznavajo in se zavedajo 

svojih čustev in občutij, pridobivajo podobo o sebi, hkrati pa se 

učijo spoznavanja čustev drugih, kar vpliva na pozitivne 

medsebojne odnose. Z uporabo glasbe, gibalnih iger in različnih 

izraznih sredstev na ustvarjalen način razvijamo otrokove naravne 

oblike gibanja in tako vplivamo na njegov celostni razvoj (Kralj, 

2019). Urejen prostor s kotički, kjer je veliko slikovnega materiala 

(v moji igralnici imam plastificiran slikovni material na »ježkih« ali 

samolepilni foliji in otroci sliko lahko odlepijo, jo prinesejo pokazat, 

z njo plešejo), kjer imajo otroci na dosegu glasbila, gibalne 

pripomočke ter glasba otroke vsakodnevno spodbudijo k plesnim 

dejavnostim. Otroci preko teh pripomočkov pokažejo željo po 

dejavnosti, pogledajo proti radiu, prinesejo slikovni aplikat, 

glasbilo in že začnemo z dejavnostjo. 

 

Vsebina plesne vzgoje 

Ples je govorica telesa in otroci po celem svetu radi plešejo. Razvija 

se od rojstva naprej in je sestavni del medosebnih odnosov. Skozi 

svoje gibanje doživljajo svet, zrcalijo odnos do sebe, do drugih, z 

gibanjem izražajo svoja čustva, misli, doživetja. S telesom govorijo, 

sporočajo- otroci mnogo bolj kot odrasli (Zagorc, Vihtelič, Kralj in 

Jeram, 2013, str. 7). S plesno vzgojo usmerjamo spontano, 

neorganizirano telesno aktivnost v organizirano gibanje, zato 

razvijamo razvoj gibalnih sposobnosti in zmožnost razgibanja 

posameznih delov telesa in celega telesa, z urjenjem orientacije v 

prostoru, s pridobivanjem koordinacije posameznih delov telesa. 

Gibanje obogatimo z dinamičnimi kvalitetami, kot so hitrost, moč, 

ritem. Gibalni motiv sam po sebi nič ne sporoča, če ne vsebuje 

določenih dinamičnih kvalitet. Gibalno-plesnega motiva ne 

opisujemo z vsebinskim motivom (npr. »hodi kot mačka«, ampak 

poskusimo v najkrajši obliki označiti značilnost gibanja (dolg korak 
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v počepu). Gibalni izraz ima tudi funkcijo sporazumevanja – 

komuniciranja (Kroflič in Gobec 1995). Neva Kralj (2019) ta način 

komuniciranja poimenuje gibalni dialog. Z otroki iščemo in 

vračamo očesni stik, poteka nebesedna komunikacija. Malčki 

senzibilno zaznajo energijo, zaupajo, radovedno pričakujejo. 

Glasba in ljubka igračka poskrbita, da se skupina še bolj poveže. 

Otroci se tako začno spontano gibalno odzivati na glasbo, odrasli 

jim sledi in že se pleše. Tako se vsa čustva kažejo v njihovi govorici 

telesa. Z ustvarjanjem gibalnega dialoga in spodbujanjem plesnega 

gibanja najmlajšim omogoča, da preko giba in plesa raziskujejo 

sebe in svet. Razvijanje gibalnega dialoga temelji na opazovanju in 

analizi otrokovega gibanja in nebesednih znakov z namenom, da 

bi razumeli njegovo interakcijo z okoljem, razvijanjem njegovih 

socialnih veščin, izboljšanje stanja na vseh področjih razvoja ter 

kot pomoč za nadaljnje aktivnosti. Odziv in prilagajanje odraslih  na 

otrokovo nebesedno govorico, dialog, je temelj in bistvo zdravega 

razvoja otroka. Poudarek je na tem, da je otrok sprejet, ljubljen in 

razumljen tak, kot dejansko je (Kralj, 2019). Ko sta v interakciji dve 

osebi, še posebno v komunikaciji, obstaja naravna nagnjenost k 

posnemanju drže, kretenj in gibov sogovornika. Rutten Saris (V 

Kralj, 2019 str. 148) poudarja pomen imitacije, zrcaljenja v 

vključevanju gibanja v pomoč otroku s težavami v komunikaciji; 

poudarja, da je nebesedna komunikacija včasih celo edini način 

vzpostavitve stika z otrokom. 

Gibalno ustvarjanje in ples pozitivno vplivata že na zgodnejši 

otrokov razvoj, tako na telesnem, čustvenem in duševnem razvoju. 

Glasba vpliva na skladno in ritmično izrazno gibanje. Otrok preko 

različnih gibalno-plesnih zaposlitev skuša vtise prenesti v gibanje 

in tako z gibanjem izraža glasbene vsebine, doživetja glasbenih del 

ter posamezne značilnosti zvoka. Ob najrazličnejših glasovnih in 

glasbenih spremljavah se otrok giba v ritmu, sporoča svoja 

občutja, doživetja, čustva in misli (Denac in Vrlič 2001). 

 

Vloga vzgojitelja 

Vzgojitelj predšolskih otrok pri plesnih dejavnostih upošteva 

razvojne značilnosti otroka, ki se pri posamezniku kažejo na 

individualni način. Plesne dejavnosti morajo potekati tako, da 

otrok sam išče, raziskuje, pri tem pa naj vzgojitelj opazi in podpre 

vsako njegovo napredovanje. Vzgojitelj naj pokaže zanimanje, 

vendar se mora zavedati, da je otroku proces nastajanja 

pomembnejši od rezultata (Geršak in Korošec, 2011, str. 72). 

»Vzgojiteljeva vloga na plesnem področju je predvsem spodbujati 

otroka k raziskovanju elementov plesa in različnih možnosti 

kombiniranja elementov plesa skozi igro. Vzgojitelj poskrbi, da je 

otrok deležen različnih spodbud, pri čemer dopušča otroku dovolj 

časa za raziskovanje rezultatov« (Geršak in Korošec, 2011, str. 72). 

Vzgojiteljeva vloga pri načrtovanju plesnih dejavnosti je, da 

oblikuje bogato in raznovrstno plesno okolje z različnimi  
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spodbudami ter ustvarja prijazno vzdušje (Kurikulum za vrtce, 

2004). 

 

PRIMER IZ PRAKSE 

Plesna pedagoginja Neva Kralj v mojem oddelku 

Neva Kralj, plesna pedagoginja in specialistka plesne terapije, pravi 

da je ples umetnost, kjer lahko otroci v največji meri sodelujejo z 

lastno angažiranostjo in ustvarjalnostjo. Pri plesu gibanje ni samo 

sebi namen, vedno je prisotno notranje dogajanje, sporočanje, 

čustveno doživljanje in ustvarjanje s svojim telesom (Kralj, 2019). 

Delavnice so bile poimenovane »Bisernice z Nevo« kot 

obogatitvena dejavnost pri najmlajših. Neva je vstopala v našo 

skupino 1-krat tedensko ob petkih, začela pa je z mesecem 

decembrom, da je bilo večina otrok že vključenih v vrtec. Ples se 

pri njej zgodi tako, da nekaj časa otroke opazuje, potem išče in 

vrača očesni stik z vsakim otrokom in se sporazumeva brez besed. 

Nekaj jih sedi v naročju pri vzgojiteljici, nekaj jih ob strani opazuje. 

Tudi ti otroci se kasneje spontano aktivno vključijo v skupinsko 

dinamiko. Za lažjo vključitev med otroke uporabi ljubko igračo in 

prižge glasbo. Otroci se začno spontano gibalno odzivati na glasbo, 

Neva jim sledi in že se pleše. Ker so mi bili njeni elementi tako 

privlačni, sem se odločila, da le-te vključujem v svoje delo in jih 

razvijam naprej, saj je bilo 1-krat tedensko izvajanje le-teh 

premalo, saj otroci potrebujejo ponavljanje. Neva mi je z veseljem 

pomagala, pripravila glasbo, preko katere sem lahko izpolnila cilje, 

ki sem si jih zadala. Otroci so bili pri meni veliko bolj odzivni. 

 

Moj primer iz prakse 

Predstavila vam bom tematski sklop z naslovom Prebujanje, ki sem 

ga pričela izvajati v mesecu marcu, veliko elementov so otroci 

spoznali že prej, nekaj je bilo novih in vse skupaj sem povezala v 

smiselno celoto. Pred tem sem elemente vključevala v tematski 

sklop Medvedek pleše in Biba buba baja. Omenila pa bom le 

dejavnosti in cilje, ki se navezujejo na elemente plesne dejavnosti. 

Globalni cilj: Spodbujanje občutljivosti in radovednosti 

Cilji: 

− otrok se seznanjanja in usvaja ritem ter izvaja ritmične vzorcev 

s ploskanjem,  udarjanjem; 

− se zaveda, občuti svoje telo preko glasbe; 

− slušno in vidno prepozna ter se in gibalno odziva na skladbe, 

pesmice/slike; 

− spozna različne vrste dotika (bobnanje, božanje); 

− preko lastnega telesa zazna, občuti različna gibanja (mehko, 

hitro/počasno, veliko, nežno); 

− izvaja različno glasne zvoke; 

− zaznava dražljaje iz okolice; 

− razvija slušno pozornost; 

− razvija sposobnosti doživljanja istega doživetja v različnih 

umetniških jezikih. 
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Pesmice, skladbe in bibarije: Sijaj, sijaj, sončece (slo. ljudska), 

Medvedova uspavanka (R. Kranjčan); Glasbene muce (A. Pesek); 

Ptica Visokica; Glasbene muce (R. Novak); Dežek (J. Bitenc); Cin, 

cin, cin ... (J. Bitenc); Pikapolonica (M. Voglar); Metuljček cekinček 

(J. Bitenc); Drevesa v viharju (R. Novak); Sky reel (E. Chappelle); 

Živali jeseni- instrumentalna (Plesno mesto), Avtobus (J. Bitenc); 

Dežek, toča, grom in Igra Bujenja (M. Voglar). Pri dejavnostih sem 

uporabila naslednje pripomočke: ropotuljice, škatlo, plišaste 

medvedke, rutke, večji kos blaga, plakat, mehke svinčnike, zvočnik, 

računalnik, plastificiran slikovni material (muca, medved in 

dojenček- v gibanju in spanju; nevihta, sonce, dež) in aplikati iz filca 

(zvonček, trobentica, ptiček, marjetica, metuljček, pikapolonica). 

Naloga, ki sem si jo zastavila, je bila, da otroke spodbudim, da 

postanejo občutljivi. Otrokom sem dajala različne izzive, s 

pomočjo katerih sem želela, da otroci zaznajo, občutijo 

spremembe iz mirujočega stanja v gibanja. Izzivi so bili različna 

ritmična glasba, preko katere smo prebujali svoje telo, da so se 

otroci začeli zavedati svojega telesa in posameznih delov. Tukaj so 

bili zelo gibalno odzivni, ponotranjili gibanja in ob ritmični glasbi 

sami pričeli z bobnanjem po svojem telesu (s ploskanjem, z 

udarjanjem po trebuhu, prsih, glavi, ličkih, ritki, stegnih, z nogami 

sede ali stoje) ali po mizi, škatli, tleh (otroci, ki hodijo, so v ritmu 

hodili po igralnici in vmes nekateri tudi ploskali, nehodeči so se 

premikali sede po ritki ali pa le ploskali, nekateri so bili na trebuhu 

in z dlanmi udarjali po tleh). Če jim ritmično glasbo zavrtim med 

prosto igro, začnejo v ritmu udarjati z rokami po mizi, steni ali z 

nogami po tleh, steni. Deček ob pesmici Avtobus vzame v roke 

aplikat avtobusa iz kotička z vozili in z njim ob zvokih brrrrrr pleše 

okrog miz, se vrti. Ko se mu v igri pridružim, me radovedno 

opazuje, se še bolj vživi in ob tem izredno uživava. Ob ritmični 

skladbi Sky reel sem otrokom ponudila lesene kuhalnice. Otroci so 

z njimi udarjali ob tla in se zibali z zgornjim delom telesa. Otroci 

morajo pozorno poslušati, kdaj morajo prenehati igrati. Takrat smo 

kuhalnice dvignili v zrak. Ta skladba jim je zelo všeč in se je 

poslužujem za začetek dejavnosti, saj jih zelo prevzame, sprosti in 

je dobra motivacija za nadaljevanje vodenih dejavnosti ali pa 

vmes, ko so otroci jokavi, razdraženi, da se umirijo, sprostijo in 

preusmerijo misli. 

 

 
Slika 1: Igranje s kuhalnicami, gibanje v ritmu ob skladbi Sky reel, pozorno 

poslušanje skladbe in reagiranje ob zvokih šššššššš 
Vir: Lasten 

 

Svoje telo smo prebujali tudi z nežnim božanjem po telesu ob 

pesmici Sijaj, sijaj sončece. Pesmica je umirjena, otroci so se božali 
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z rokami največkrat po obrazu, ko sem se jih dotikala jaz, so izražali 

ugodje. Kasneje smo ob tej isti pesmici uporabili svilene rutke, ki 

so jih dajali na glavo, roko, nogo, nekateri le opazovali vzgojitelja 

in se nasmihali, ko se jih je nežna rutka dotaknila. Med plesno-

gibalno igro sem zrcalila otroke, se odzivala na njihovo obrazno 

mimiko. Ko so otroci to opazili, so se nasmihali, iskali še druga 

gibanja, da jih zrcalim, nekaterim je bilo malo nerodno. Ko sem jim 

to pesmico predvajala med prosto igro, so začeli nežno božati 

sebe, prijatelja, če pa so se igrali z mehko igračo, pa so le ta gibanja 

prenesla na igračo. Pesmico sem jim predvajala tudi ob slikanju s 

čopičem. Deklica se najprej prepušča glasbi, nato slika različne 

krožne poteze, kasneje opazi različne barve, začne slikati s prstki, 

potem se zopet začne ukvarjati s čopičem. Uresničen je bil cilj 

medsebojnega povezovanja, povezovanja med področji ter 

zavedanja svojega telesa. 

 

 
Slika 2: Ples z ruticami ob pesmici Sijaj, sijaj, sončece 

Vir: Lasten 

Otrokom sem predvajala posnetke o prebujanju muce, medveda, 

ptička, otroka in jim predvajala glasbo za medveda in muco. Pri 

pesmici Medvedova uspavanka so bili naši korali močni, veliki, 

počasni, ko pa je v pesmici medved spal, pa smo se ulegli na tla. 

Medveda zopet prebudi glasba v težko, počasno gibanje. Otroke 

so pritegnili dolgi, težki koraki, uprizarjanje medveda in so kaj hitro 

nehodeči otroci dvigovali noge ob opori, hodeči pa v razkoraku 

močno stopali in ob tem izražali ugodje z nasmehom.  

 

 
Slika 3: Vživljanje v vsebino pesmice Medvedova uspavanka 

Vir: Lasten 

 

Deček je navdušen nad posnetkom o prebujanju muce. Poimenuje 

muco, mijavka, jo posnema, kako se umiva in se ob tem smeji. 

Potem smo gibanje muce še gibalno uprizorili. Bili smo v položaju 

na vseh štirih, posnemali smo mucino pitje mleka ter se ob pesmici 

Glasbene muce še bolj vživeli. Tudi deklico najbolj prevzame muca, 
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njene slike lepi in odlepuje, medtem ko predvajam skladbo 

Glasbene muce.  

 

Druga deklica po koncu posnemanja gibanja muce vzame na sliki 

muco, ki spi, in muco, ki hodi ter ju razvrsti k medvedu in otroku, 

ki spita (temna podlaga), sta budna (svetla podlaga). Možnost 

lepljenja so imeli otroci na dveh stenah, na enem samo kot igro 

lepljenja, na drugi še razvrščanja. Muca jim je najbolj blizu, večkrat 

smo jo opazovali na sprehodih, zato so se z njo najbolj poistovetili.  

Otrokom sva dali možnost, da preko lastnega telesa občutijo 

različna gibanja tako mehko, hitro, počasno, veliko ... Dejavnost so 

prenašali na plišaste medvedke, ki smo jih budili z zvončkom ob 

Igri bujenja, jih pokrivali s svileno rutko. Otroci so bili navdušeni, 

želeli so še in še ponovitev. Dejavnost izvajajo tudi med prosto igro. 

Večkrat sem prižgala le glasbo in opazovala, kako se odzivajo. Zelo 

lepo jih je bilo opazovati pri njihovemu ustvarjanju, povezovanju 

in lastni aktivnosti. Otrokom sem prinesla zaboj z ropotuljicami. Ko 

sem igrala na ropotuljico, so me opazovali, pozorno poslušali, 

deklica z odprtimi usti je pokazala, kako jo je prevzel nežen zvok. 

Tudi otroci so vzeli v roke ropotuljice in preizkušali zvoke. Igrali so 

se, dali nazaj v škatlo, nekateri so ob igranju vstali in se vrteli. 

Sledila je dejavnost v krogu, ko je ropotuljica potovala od otroka 

do otroka. Ko je otrok igral na ropotuljico, smo se ostali v ritmu 

igranja gibali sede na tleh. Otroci so se z večkratnim izvajanjem vse 

bolj in bolj vključevali in bili aktivni.   

Dež smo najprej občutili na deževen dan. Otroke sem razdelila v 

dve skupini. Z eno skupino smo šli na teraso vrtca, druga skupina 

je notri s pomočnico vzgojiteljice igrala na ropotuljice ob 

poslušanju petja pesmice Dežek. Na terasi smo zrli v nebo in se 

prepuščali, da nam dež nežno pada na obraz. Vmes sem otrokom 

tudi pela pesmico Dežek. Potem smo šli v večnamenski prostor in 

dež nežno uprizorili z ropotuljicami, ki smo si jih naredili iz manjših 

plastenk in polnilom prosena kaša. Dež smo prikazovali tudi po 

svojem telesu, na škatlo, mizo. Za lažjo predstavljivost sem 

otrokom predvajala tudi posnetek Perpetum Jazzile: Africa (prvi 

del) ter Bambi – Little April shower (A. Eriksson). Oba sta jih 

pritegnila in nadaljevali smo z uprizoritvijo prebujanja dežja ob 

prstni igri Dežek, toča, grom. Ob nekaterih zvokih so otroci obstali 

v položaju in se prepustili vibracijam, ki so jih sprejemali preko rok. 

Sploh ko so se z rokami držali škatle, jaz pa sem na vso moč 

ponazarjala točo, nevihto.   

 

 
Slika 4: Dežek, toča, grom 

Vir: Lasten 
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Ko ponazarjam grmenje, točo s svojim telesom, pridobim njihovo 

pozornost, nasmeh na obrazu. Začnejo se vrteti, dvigovati roke, 

všeč jim je moje hitro in močno gibanje. Otroci so večkrat ob 

aplikatu nevihta hitro in močno udarjali po tleh. Uprizoritev vetra 

sem ponazarjala z večjo rutko. Deklica se glasno smeje, deček želi 

še ponavljanja, drugi deček pa vstane in tudi on ponazarja dež 

stoje. Igrali smo se tudi gibalno igro dežek pada/dežek spi. Ko sem 

igrala na ropotuljico, so se otroci vrteli, nehodeči sede premikali 

roke, s prstki po telesu, predvsem glavi ponazarjali dež, ko sem z 

igranjem prenehala, pa so se ulegli na tla. Igro smo večkrat 

ponovili. Na koncu sem jim na steno prilepila velik bel plakat, kjer 

so še narisali svoje občutke z mehkim svinčnikom. Dve deklici ob 

plakatu ostaneta dlje časa, rišeta krožne črte, potem deklica riše 

kratke črtice in vmes govori »dežek pada, pada«. Ti dve deklici sta 

se tudi najbolj vživeli v vsebino igre.  

 

Ob skladbi Drevesa v viharju smo ob držanju za velik elastičen kos 

blaga plapolali, ponazarjali veter, ob dežju pa se skrili. Nekateri 

otroci so bili malo prestrašeni, drugi so obnemeli, ker je pihalo. 

Pripravila sem tudi različen slikovni material, ki so ga otroci 

prenašali, poimenovali in preko njega izražali željo po predvajanju 

določene vsebine ali pa se preko njih gibali. Dejavnosti smo izvajali 

skozi daljši čas, jih ponavljali, nadgrajevali. Ob pesmici Vesela 

pomlad, Pikapolonica, Metuljček cekinček, ki sem jih pela so otroci 

z aplikati iz filca v roki gibalno uprizarjali letenje in »lepili« filec na 

filec. Nehodečim otrokom sem aplikat dala v roke in so z njim s 

premikanjem rok uprizarjali letenje, deček, ki hodi pa se je vrtel, 

plapolal z aplikatom. Otroci so gibalno ustvarjali sami, moja 

spodbuda je bila le petje in priprava aplikatov iz filca. 

 

 
Slika 5: Vživljanje v vsebino pesmice Cin, cin, cin s pomočjo aplikatov in 

inštrumentov 
Vir: Lasten 

 

Otroke je od vseh dejavnosti najbolj privabil zvok zato je bil naš 

naslednji tematski sklop Raziskovanje zvoka. 

 

ZAKLJUČEK 

Otroci so zelo dobri opazovalci, zaznajo gibanje okrog sebe in ga 

zmorejo tudi obnavljati. Zelo pomembno je da jih spodbujamo k 

plesnim dejavnostim, pripravimo veliko materiala, ki jih spodbudi 
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h gibanju in plesnemu izražanju. Preko plesa ima vzgojitelj 

možnost, da se z otrokom poveže, otroke glasba pritegne, pridejo 

sami in se vključujejo. Bolj sem pozorna na to, da je otrok sprejet, 

slišan, opažen, da z otrokom razvijam prav poseben odnos preko 

nebesednega gibalnega dialoga, da ni potrebno razlagati, ampak 

preko gibanja pokazati, saj so otroci čutne, empatične osebe in da 

se preko takih dejavnosti lažje vključujejo v skupino. Spoznala sem, 

da gibanje pri plesu ni samo sebi namen, da je vedno prisotno 

notranje dogajanje, sporočanje, čustveno doživljanje. Vse bolj bi 

se morali zavedati pomena plesne umetnosti pri otrocih in ga 

začeti uporabljati že na začetku otrokovega življenja, saj je znano, 

da je plesno-gibalna umetnost in izražanje del otrokovega 

čustvenega razvoja, ki je v zgodnjem obdobju zelo pomemben in 

otroka zelo veseli in ga rad izvaja. Hvala vodstvu, da mi je 

omogočilo, da sem bila v stiku s plesno pedagoginjo, ob kateri sem 

se veliko naučila in po njeni zaslugi plesne dejavnosti pogosto 

izvajam samostojno in v povezavi z drugimi področji Kurikula za 

vrtca. 
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Slikovna podpora pesmicam v 

obdobju 2–3 let 
 

KRISTINA ZUPAN, mag. socialnega dela 

Tinka.zupi@gmail.com 

 

Povzetek: Za razvoj govora je najpomembnejše predšolsko obdobje, 

pri katerem imamo zelo pomembno vlogo starši in vzgojitelji v vrtcu. 

Otroci v tem obdobju skozi neverbalno in verbalno komunikacijo iz 

okolja preko sovrstnikov in odraslih zaznavajo in se učijo novih besed. 

Zelo pomembno je, da v tem obdobju z otroki čim več komuniciramo, 

jim glasno beremo umetnostna in neumetnostna besedila, otroci 

spoznavajo jezik preko ugank, izštevank, šaljivk, rim, pesmic, 

deklamacijah, rajalnih in gibalnih pesmicah; pomembno je, da 

otrokom ponudimo veliko možnosti, preko katerih se otroci lahko 

izražajo. Otroci imajo radi pesmice, saj sta jim pri tem všeč zvočnost 

in ritem. Pri spoznavanju novih pesmic je pomembno, da so jim 

besede razumljive. Z izkušnjami in preko resničnih predmetov pa 

nove besede lažje usvaja. 

 

Ključne besede: predšolski otrok, seznanjanje z novimi pesmicami, 

uporaba simbolov, jezik 

Abstract: The most important thing for the development of speech 

is the pre-school period, in which parents and educators in 

kindergarten play a very important role. During this period, children 

perceive and learn new words through non-verbal and verbal 

communication from the environment through peers and adults. It is 

very important to communicate with children as much as possible 

during this period, read them artistic and non-artistic texts aloud, 

children learn the language through riddles, counting games, jokes, 

rhymes, songs, declamations, singing and moving songs; it is 

important to offer children many opportunities through which 

children can express themselves. Kids love songs because they love 

the sound and the rhythm. When learning new songs, it is important 

that the words are understandable to them. With experience and 

through real objects, he learns new words more easily. 

 

Keywords: preschool child, introduction to new songs, use of 

symbols, language 
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UVOD 

Pri svojem delu opažam, da otroci zelo uživajo v glasbi. Nadvse radi 

spoznavajo nove pesmice, pozorni so na moje petje in me opazujejo, 

ko petje spremljam še z instrumentom. Tudi sami radi manipulirajo z 

malimi instrumenti, ko pesmice utrjujemo. Všeč jim je, ko pesmice 

ponazorimo še z gibanjem in aktivno sodelujejo v rajalnih pesmicah. 

Otroci so v starosti dve do treh let najbolj dovzetni za besede iz 

okolja. V skupini sem opazila, da si je nekaj otrok hitro zapomnilo 

besedilo, ostali pa so pri utrjevanju pesmic sledili na svoj način, z 

gibanjem ali pa so opazovali druge. Kljub temu da smo se o vsebini 

pesmice pogovorili, se mi je vedno znova postavljalo vprašanje, kako 

si besede predstavlja otrok. Otrokom sem želela nove besede 

približati preko simbolov, preko predmetov na slikah, s katerimi pa 

so se morali najprej srečati konkretno, preko izkušnje.  Pri tem je zelo 

pomembno, da ima v okviru glasbene dejavnosti otrok možnost, da 

raziskuje in išče. 

 

Predšolski otrok, spodbujanje govora 

Za razvoj govora je najbolj pomembno predšolsko obdobje, kjer 

razvoj govora poteka v dveh fazah: predjezikovni in jezikovni. V času 

prvega leta starosti otrok še ne more uporabljati verbalnih sredstev, 

zato je zanj zelo pomembna neverbalna komunikacija. Po prvem letu 

pa otrok že sprejema prve besede in slovnična pravila (Grginič, 2005). 

Kurikulum za vrtce poudarja, da je jezikovna dejavnost v predšolskem 

obdobju ena izmed najpomembnejših obdobij za razvoj govora. 

Otroci se v tem obdobju učijo sodelovanja in komunikacije z odraslimi 

otroki, učijo se izražati izkušnje, čustva , misli in razumeti sporočila 

drugih (Kurikulum za vrtce, 1999). Ob poslušanju vsakdanjih 

pogovorov se otroci učijo jezika. Zelo pomembno je, da jim glasno 

beremo, pripovedujemo literarna besedila, uporabljamo jezik preko 

domišljijskih iger, dramatizacij, izmišljenih zgodbic in pesmic. Otroci 

se učijo eden od drugega, spoznavajo jezik preko socialnih iger, 

pravljic, izštevankah, rimah in šaljivkah, ugankah ter besednih igrah. 

Posebej pomembno je, da vključujemo besedila, ki so enostavna, 

vezana na vsakodnevno življenje, npr. kratka sporočila, zapis 

otrokovega komentarja k njegovi risbi, kuharski recept itn. 

(Kurikulum za vrtce, 1999). V vrtcu je pomembno, da se spodbuja 

verbalno in neverbalno komunikacijo, kjer je pomemben očesni stik, 

gibi, obrazna mimika odraslega. Pomembne so igre s prsti, pesmi, 

izštevanke, akcijske igre – bibarije in rajalni plesi (Grginič, 2005). 

Otrok se v predšolskem obdobju spontano in neopazno spoznava z 

branjem in pisanjem v vsakodnevnem življenju, dokler v nekem 

trenutku ne prepozna prvič znanih črk ali besed. Preko igre, ki je 

otrokova osrednja dejavnost, se otrok spoznava s porajajočo se 

pismenostjo, preko simbolne igre razvija vedenje o pismenosti in 

odkriva njen pomen. Otrok znake z napisi vidi v vsakdanjem življenju, 

v domačem in vrtčevskem okolju (Grginič, 2005). Otrok poveže in 

prepozna simbole v okolici (simbole avtomobilov, trgovin, igrač ipd.) 

ter jih »prebere«, s prstkom sledi besedilu v slikanici in se pretvarja, 

da bere. Otroci v predšolskem obdobju berejo slike, pišejo pa s 
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simboli, ki so morda razumljivi samo njim (Kranjc in Saksida, 2001, 

str. 91 v Babič, 2022). Otrok se od rojstva uči povsem spontano in 

naravno, z opazovanjem okolja, s sprejemanjem dražljajev iz okolja 

in tudi s svojim prvim odzivanjem nanje. Tudi na jezikovnem področju 

otrok najprej sprejema iz okolja različne zvoke, se nanje sprva odziva 

s svojo neverbalno gestikulacijo, jokom, ki ju kasneje dopolni s prvo 

vokalizacijo in tako verbalno komunikacijo. Torej gre za povsem 

spontano odzivanje na zunanje dražljaje. Povsem naravno poteka 

tudi večji del zgodnje pismenosti. V predšolskem obdobju pravimo, 

da se pismenost počasi poraja (Grginič, 2008, str. 10). Govorimo o 

porajajoči se pismenosti. Prične se z otrokovim poslušanjem in 

opazovanjem okolja, odzivanjem nanj in kasneje zavedanjem, ko 

svoje pridobljeno znanje začne povezovati. Ko otrok npr. poveže in 

prepozna simbole v okolici (npr. simbole avtomobilov, trgovin ipd.) 

in jih »prebere«; ko s prstom sledi besedilu v slikanici in se pretvarja, 

da bere; ko vleče vijugaste črte po listu papirja in se pretvarja, da piše 

in ko nenazadnje prepozna prve zapisane simbole (črke) in jih med 

sabo poveže. V predšolskem obdobju sta namreč branje in pisanje 

nekoliko prilagojena, saj otroci berejo slike, pišejo pa s simboli, ki so 

morda razumljivi samo njim (Kranjc, Saksida, 2001, str. 91, v Babič, 

2022). 

 

Govorno-jezikovni razvoj otroka med 2. in 3. letom starosti 

Avtorice Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja (2006) menijo, da se 

razvoj govora začne z jokom, neverbalnim sporazumevanjem, 

oblikovanjem in povezovanjem prvih glasov. Otrok nato izgovori prve 

besede, nadaljuje s hitrim skokom v besedah, s katerimi povezujejo 

enostavne in sestavljene stavke. Spoznava se s slovničnimi pravili, 

razume različna besedila, govor uporablja v različnih govornih 

položajih, pri komunikaciji je veliko bolj spreten in pri prehodu v 

srednje otroštvo govor poveže z mišljenjem in pismenostjo, kasneje 

pa to postane tudi način delovanja. Otrok v času oblikovanja govora 

preide v več faz, pri tem pa je treba poudariti, da so nam ti mejniki v 

pomoč pri sledenju otrokovega razvoja. Pri razvijanju govora 

nastajajo med otroki individualne razlike, pri nekaterih se govor 

razvije prej, pri drugih kasneje (Praček, 2016). Otrok je med drugim 

in tretjim letom starosti najbolj dovzeten za učenje in sprejemanje 

novih besed iz okolja. To obdobje je na govorno-jezikovnem področju 

najbolj intenzivno, otroci z dve do tri besednimi povedmi 

podaljšujejo dolžino stavka (Vrhovec in Dolinar, 2019). Otrok v 

drugem in tretjem letu starosti imenuje stvari, ki jih uporablja vsak 

dan; postavlja preprosta vprašanja; odgovarja na vprašanja, kdo, kaj 

in kje; poleg samostalnikov, glagolov in pridevnikov uporablja zaimke 

(jz, ti, moje) in predloge (v, na); začne uporabljati pretekli in prihodnji 

čas; posluša kratke zgodbe; sestavlja, združuje enake barve; pozna 

predloge, v, na, zgoraj, spodaj (prostorska orientacija); pozna veliko 

in malo; razume nevarnost; pozna vrstni red dnevnih aktivnosti – 

časovna orientacija; lista po slikanicah in imenuje slike; vključuje se v 

kratek pogovor; izraža čustva; vzbuja pozornost z besedami (Marin, 

2020).  
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Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti 

V Kurikulumu za vrtec (1999) je zapisano, da umetnost otroku 

omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, kjer otrok lahko 

raziskuje, spoznava svet, ki je za otroka vir inspiracije, motivacije ter 

vsebin na vseh področjih dejavnosti. Preko umetnosti otrok izraža 

svoja občutja, lahko opiše nek dogodek, stvar, spoznava sebe kot 

samostojnega oblikovalca simbolov in ustvarjalca. Vse to mu 

omogoča, da prispeva sebe k oblikovanju okolja, ob tem pa doživlja, 

da pripada skupnosti in postaja samozavesten. »Z umetnostjo se 

otrok izraža in komunicira, s čimer razvija svojo sposobnost 

uporabljanja simbolov, ko v risb, plesu, glasbi ustvari nekaj, kar 

predstavlja nekaj drugega« (Kurikulum za vrtce, 1999). Glasba je 

fantastično orodje za učenje jezika; s preprostimi fizičnimi igrami, 

rimami, s petjem pesmic, kjer se besedilo večkrat ponovi, z ritmičnimi 

izštevankami ali prstnimi igrami. Z otrokom lahko pojemo, kjerkoli in 

kadarkoli. Priporočljivo je, da z otrokom vzpostavimo očesni kontakt, 

saj smo tako bolje pozorni, da nas otrok posluša (Coleman, 2017). 

 

Uporaba simbolov 

Odrasli imamo pomembno vlogo pri otrokovem učenju novih besed. 

Otroci so med drugim in tretjim letom starosti pripravljeni, da se 

naučijo veliko novih, zahtevnejših besed. Pri tem je pomembno, da 

sledimo otrokovemu interesu za učenje in da otroci razumejo 

besede, ki jih začnejo uporabljati pri izražanju. Kljub temu da otrok 

na tej stopnji govorno-jezikovnega razvoja sliši veliko besed, v 

pogovoru z otrokom dopustimo, da se izrazi na svoj način in mu pri 

razumevanju besed pomagamo tako, da mu besedo razložimo na 

zanj razumljiv način ali pa nove besede podpremo z nebesedno 

komunikacijo (internetni vir, logopedski kotiček). Pri uporabi novih 

besed se lahko uporabljajo slikovne kartice, posebej pri otrocih, ki še 

ne govorijo. Pri tem pa je treba poudariti, da četudi otrok pravilno 

poimenuje določen predmet ali dejanje, ki je prikazano na slikovni 

kartici, še ne pomeni, da razume te besede oziroma si ne predstavlja, 

da je ta predmet lahko resničen. Za učenje teh novih besed je 

pomembno, da jo najprej spozna preko izkušnje s konkretnimi 

predmeti in izkušnjami (internetni vir, logopedski kotiček). Nekateri 

otroci imajo radi kartice, pritegne jih iskanje oblik, barv, črk in številk 

in bodo predmet, simbol s kartice lahko povezali v vsakdanje 

življenje. So pa otroci, ki prepoznajo predmet na sliki, kartici, vendar 

ga z vsakdanjim življenjem ne zna povezati. Zato je pomembno, da 

ko se otrok prvič začenja učiti novih besed, uporabimo resnične, 

prave predmete. Večkrat bomo te predmete poimenovali, veliko bolj 

relevantno in verjetno bo, da se bo otrok naučil razumeti in 

uporabljati te besede (Mize, 2016). 

 

Logografsko branje 

Otrok se postopoma seznanja s tiskom preko spontane metode 

logografskega branja, ki sovpada z otrokovo prvo stopnjo branja in 

pisanja (Gerdej, 2013). Model razvoja bralne pismenosti je izdelala 

Frithova (1985) in ga razdelila na tri stadije: logografski stadij, 
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abecedni stadij in pravopisni stadij. V logografskem stadiju otrok 

bere in piše besede kot podobe, globalno. Enake in različne besede 

loči med sabo, pri tem pa si pomaga z vizualno podobo besede 

(Zorman, 2018). Logografsko branje je znano tudi kot slikovna 

metoda, ki sega v leto 1830. Temelji na tem, da oseba razlikuje med 

besedami na besednih kartah, glede na njihovo podobo, vizualno 

prepozna besedo kot celoto. Besede oseba ne bere po črkah ali 

zlogih, ampak jo prepozna gleda na njeno grafično sestavo. Videno 

besedo lahko poimenujejo brez analize črk in dekodiranja le-teh. Še 

bolj učinkovito za prepoznavanje besed pa je, če je poleg besede 

dodana še slika, ki nakazuje njen pomen (Gerdej, 2013). Haramija in 

Knapp (2019, str. 77), v svojem priročniku pišeta, da: »V starostni 

skupini do treh let otroci besedila poslušajo, s pomočjo ilustracij 

razumejo zgodbo, jo pripovedujejo in bogatijo besedišče. Pri otroku 

spodbujamo senzorične izkušnje, ki vključujejo čute: vid, zvok, dotik, 

vonj, gibanje. Do vstopa v šolo otroka pripravljamo na branje tako, 

da posluša, ločuje simbole (črke) po videzu, loči črke od glasov, dva 

glasova med seboj ipd. Besedam otrok že pripisuje pomen, določi 

prvi glas (slušno zavedanje), s podporno tehniko (npr. s fonomimično 

metodo) pridobiva glasove, se orientira na ploskvi, loči ilustrativni in 

tekstovni del besedila, prepoznava dele besedila, pridobi občutek za 

smer branja od leve proti desni (vaje za orientacijo oz. smer branja), 

z vsemi čutili pridobiva predbralne spretnosti in lista po knjigi.« 

 

Slikovna podpora pesmicam – primeri dobre prakse v starostni 

skupini dveh do treh let 

 

1. primer 

V začetku prebujanja pomladi smo se v skupni pogovarjali o cvetlicah, 

ki prve pokukajo na plano. Otrokom sem v igralnico prinesla pravega 

zvončka s čebulico ter trobentico in vijolico s koreninicami. Opazovali 

smo cvetlice, povedali smo, kakšne barve so cvetovi, steblo in listi in 

rožice posadili v cvetlične lončke, postavili na vidno mesto v igralnici, 

da so jih otroci lahko dnevno opazovali. V naslednjih dneh smo se 

spoznavali z novo pesmico Mali zvonček (M. Voglar). Otrokom sem 

pesmico najprej zaigrala na flavto, potem pa še zapela. Pesmica je 

bila otrokom všeč, saj so izrazili željo, da pesmico še enkrat zapojem. 

Med petjem sem z gibanjem pokazala še, kako se zvonček zbudi, kako 

si pomane oči, kako zazvoni itd. Otrokom sem nato prinesla male 

instrumente, s katerimi otroci večkrat manipulirajo. Ponudila sem jim  

triangle, ropotuljice, sama pa sem igrala na zvončke. Pesmico smo 

večkrat zaigrali. Naslednji dan sem preko dveh stolov navezala vrvico 

in ob prepevanju pesmice s ščipalkami na vrvico obešala na 

kartončkih narisane simbole/predmete, ki so se navezovali na 

vsebino pesmice. Vsako sličico smo si skupaj ogledali, ob tem sem 

spodbujala otroke, da predmet na sliki poimenujejo. Ker je nekaj 

otrok v skupini govorno precej razvitih, so ob vprašanjih, kaj je na 

določenih sličicah, predmete poimenovali. Ostale otroke sem 

povabila in spodbudila, da so s prstkom pokazali na predmet, ob 



293 
 

vprašanju »Kje je zvonček«, »kje je sonček«, »kje so rožice« itn. 

Otroke sem nato spodbudila, da so si sličice ogledovali in jih s 

ščipalkami pripenjali na vrvico. Otroci so bili predvsem ob obešanju 

sličic na vrvico zelo motivirani in so imeli dolgo koncentracijo. Skozi 

igro smo pesmico večkrat zapeli in predmete na kartončkih 

poimenovali. Kasneje smo jih nalepili na steno, na vidno mesto, da so 

jih otroci dnevno opazovali in s prstki kazali na predmete na njih ter 

zraven peli pesmico po svojih zmožnostih.  

 

 
Slika 1: Slikopis Mali zvonček 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

 
Slika 2: Poimenovanje sličic 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 3: Pripenjanje slikic na vrvico 

Vir: Lasten 
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2. primer 

Novo pesmico Jaz imam pa goslice (J. Kuhar) smo spoznavali preko 

kamišibaja. Tudi tokrat sem želela, da besedilo v pesmici približam 

otrokom, zato sem preko spleta našla različne podobe, predmete, ki 

opisujejo določene besede, imajo pomen besedila. Besedo mamica, 

mama, otroci zelo radi slišijo. Če pojemo pesmice o mamicah, so 

otroške očke najbolj iskrive. Cilj te pesmice je bil predvsem ta, da v 

njej omenjamo mamico in skozi poslušanje, prepevanje povemo, da 

jo imamo radi. Nekaj besed v pesmici je za otroke v tej starosti še 

nerazumljivih, zato je pomembno, da so se preko izkušnje in videnih 

premetov na slikah spoznavali z novimi besedami. Goslice so star 

izraz za violino. Za violino nisem imela možnosti, da jo otrokom zares 

predstavim, zato smo si jo ogledali preko fotografij, kasneje pa smo 

še poslušali zvočni in video posnetek igranja na violino. Da sem 

otrokom instrument še bolj približala, sem jim zaigrala pesmico na 

kitaro. Kitara ima strune, tako kot violina, podobno je oblikovana, 

drugačen položaj igranja ima in tudi zvok ima drug. Niti približno ni 

enako, vendar je bilo to vsaj mali približek k temu, da so se z 

instrumentom seznanili. Pesmico sem nato zapela ob prikazovanju 

slik s podobami na njih, potem pa smo se ob podobah, simbolih na 

slikah pogovarjali. Nekateri otroci so nove besede hitro usvojili, drugi 

so le opazovali, a ob tem oddajali občutek, da so prisotni v dejavnosti. 

Ob besedi mamica so otroci ponavljali besedo mami, enemu od otrok 

so se tudi orosile oči. Pesmico smo dnevno ponavljali, otroci so ob 

podobah z mimiko ponazorili, kako igramo na violino. Ob simbolu 

srca (za besedo ljubečo), so otroci pokazali, kje imamo srce. Za simbol 

not, notno črtovje (pesmice), so se otroci gibali na stolih. Ob izvajanju 

te dejavnosti so otroci sedeli na stolih, za nadgradnjo smo pesmico 

ponazorili še z gibanjem. Slike s simboli smo nalepili v igralnici na 

vidno mesto, da so jih otroci lahko opazovali. Pesmico pa smo 

prepevali večkrat, kar tako med igro, dnevno rutino, na sprehodih in 

v igri na igrišču. Pesmico so verjetno otroci hitreje sprejeli tudi zaradi 

lika mamice, saj je ta v otrokovem življenju zelo pomembna oseba.  

 

 
Slika 4: Spoznavanje nove pesmice s pomočjo kamišibaja 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Pesem je tista dejavnost v vrtcu, ki otroka vedno pomiri, ga osrečuje 

in zabava. S pesmijo lahko navežemo dober stik z otrokom. S petjem 

povabimo otroka k biti tukaj in zdaj, ob tem pa mu omogočamo, da 

je sproščen in hkrati glasbo doživlja na svoj način. Ob prepevanju 

pesmic otrok spoznava jezik, besedišče in razvija govor. Ob slikovni 

podpori pesmicam in s konkretnimi izkušnjami ter predmeti, pa 

omogočimo otroku, da se z besedami lažje spoznava. Pri uporabi 

slikovnih slik je zelo pomembno, da so na vidnem mestu, da jih otrok 

lahko v vsakem trenutku gleda, opazuje. Pesmice smo tudi večkrat 

skupaj ponovili, otroci pa so si jih ob ogledovanju slikic prepevali. 

Vsekakor bomo se bomo tudi v bodoče spoznavali s slikovno podporo 

ob pesmicah in s tem urili besedišče.  
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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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