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Beseda urednice 
 
Življenje, ki ga imamo, nam je vsem odmerjeno s časom, a vendar so 
naše odločitve tiste, ki ga zaznamujejo. Že na splošno bi morali vsi 
imeti ničelno toleranco do vsakršne oblike nasilja, še posebej pa vsi, 
ki so zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Vsak otrok šteje in 
prepoznati njihove stiske bi morala biti tudi naša prednostna naloga, 
saj bi morali do tega razviti absolutno odgovornost, ki nam vsem 
narekuje eno – povedati resnico. S to odgovornostjo moramo 
vzgajati tudi otroke, ki so nam zaupani. Žal mi je, da je ugasnilo še 
eno mlado življenje. Vsi, ki smo bili žrtve medvrstniškega nasilja, 
vemo, kako to boli in da velikokrat ne vidiš nobenega izhoda. Morda 
smo kot odrasli malo pozabili, kako je biti najstnik, ko si ujet v sivo 
območje med otroštvom in odraslostjo. Na to se namreč bolj 
intenzivno spomnimo, ko nas na to spomnijo mediji z novicami, da 
smo med šolskimi klopmi izgubili mlado življenje, ki ni več zmoglo. 
Novica bi nas morala vprašati, ali delamo z ničelno toleranco nasilja, 
kako jo udejanjujemo tudi v svojem privatnem življenju, ali jo živimo, 
ali znamo na pravilen način povedati, prenesti sporočila v 
komunikaciji, da drugega ne razvrednoti kot človeško bitje. Pedagogi 
bi se morali videti kot vzorniki, saj s svojim delovanjem pomagamo 
tudi pri oblikovanju značaja otroka. Uporabiti intervencije pri nasilju 
znotraj skupine, razreda bi morala biti tudi ena izmed naših 
prednostnih nalog, da bi utrdili ta most med prijazno in sovražno 
besedo, most med življenjem in smrtjo.    

Številka je tudi tokrat zelo raznolika, z mislimi pa smo še vedno pri 
duševnem zdravju otrok in mladostnikov. Avtorji so tokrat z 
različnimi temami s področja svojega strokovnega dela približali 
njihovo delo in ponovno verjamemo, da je doprinos k praksi in 
prenosu znanja velik.  
 
Pred poletnimi počitnicami še revija izide junija in julija, nato pa 
ponovno septembra. Z veseljem pričakujemo vaše prispevke, ki so 
vedno znova dokaz, da vsi svoje delo opravljate vestno, inovativno, 
zbrano, praktično in srčno. Hvala vam za to.  
 

 
Jasna Colnerič, prof. slov. 

mag. manag. izobraž. 
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Parada učenja 
 
TATJANA ALAUF, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike 
Osnovna šola dr. Slavka Gruma, Zagorje ob Savi 
tatjana.alauf@gmail.com 
 
Povzetek: Dan dejavnosti je del prilagojenega predmetnika osnovnih 
šol s prilagojenim programom, ki ga ustrezno načrtujemo in 
organiziramo. Upoštevamo posebnosti otrok z lažjo motnjo v 
duševnem razvoju. Dejavnosti omogočajo razvijanje različnih 
razvojnih področij, povezujejo različne šolske predmete in 
predmetna področja in omogočajo pridobivanje novih izkušenj in 
znanja, hkrati pa nudijo utrjevanje pridobljenega znanja. Igra in 
gibanje sta ključna dejavnika vzpodbujanja radovednosti in 
motivacije učencev s posebnimi potrebami za učenje preko različnih 
senzornih kanalov. Nekatere predstavljene dejavnosti so primerne 
tudi za predšolske otroke in učence 1. in 2. triade. 
 
Ključne besede: otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, igra, 
gibanje, dan dejavnosti, multisenzorni pristop 
 
Abstract: The day of activities is part of the adapted curriculum of 
primary schools with an adapted educational program, which we 
plan and organize accordingly. We take into account the specifics of 

children with mild intellectual disabilities. Activities enable the 
development of various development areas, connect different 
subjects and subject areas and enable the acquisition of new 
experience and knowledge, while at the same time offering the 
consolidation of acquired knowledge. Play and movement are key 
factors in stimulating curiosity and motivating students with special 
learning needs through a variety of sensory channels. Some of the 
presented activities are also suitable for preschool children and 
students of the 1st and 2nd triad. 
 
Keywords: children with mild intellectual disabilities, play, 
movement, activity day, multisensory approach 
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UVOD 
Dnevi dejavnosti nudijo veliko možnosti, da učenci pridobivajo 
znanje na drugačen, bolj zanimiv in zabaven način, pridobljeno 
znanje pa ob tem utrjujejo in ponavljajo. Dejavnosti izvajajo preko 
več senzornih kanalov, s pomočjo igre in gibanja. Predstavljen je 
primer dobre prakse, ki daje ideje za načrtovanje in organizacijo 
dneva dejavnosti. Primer delovnega dne je namenjen otrokom z lažjo 
motnjo v duševnem razvoju, določene vaje pa so primerne tudi za 
predšolske otroke ali otroke 1. in 2. tirade. Cilji dejavnosti so 
razvijanje in utrjevanje grobih in finih motoričnih spretnosti, 
razvijanje senzoričnih funkcij, avditivne in vizualne pozornosti, 
razvijanje splošne poučenosti, širjenje besednega zaklada, 
pridobivanje novega znanja, upoštevanje pravil in utrditev znanja, ki 
imajo že usvojenega.  
 
Dnevi dejavnosti 
Osnovne šole s prilagojenim programom imajo prilagojeni 
predmetnik v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 
standardom. Je sestavljen iz obveznega programa, specialno-
pedagoške dejavnosti in razširjenega programa. V razširjenjem 
programu je določeno število dni dejavnosti. V predmetniku osnovne 
šole so dnevi dejavnosti del obveznega programa osnovne šole, ki 
medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja. Letni 
delovni načrt vsebuje dneve dejavnosti in v njem so zapisane vsebine 
in organizacijska izvedba. Cilji dnevov dejavnosti omogočajo 

učencem utrjevanje in povezovanje znanja, ki so ga pridobili pri 
posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabo znanja in 
nadgradnjo s praktičnim učenjem z medsebojnim sodelovanjem ter 
hkrati odzivanje na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem 
okolju. Izhodišče dnevov dejavnosti je vzpodbujanje vedoželjnosti, 
ustvarjalnosti in samoiniciativnost ter pridobivanje izkušenj in 
znanja. V okviru dnevov dejavnosti učenci razvijajo cilje posameznih 
dejavnosti, kot so ustvarjalnost, doživljanje umetniške besede, 
doživljanje barv, oblik, zvoka in giba. Učenci doživljajo pozitiven 
odnos do življenja, učenja,  dela in skrb za varovanje zdravja.  Prav 
tako zadovoljujejo potrebo po gibanju in gibalnem izražanju ter se pri 
tem sprostijo in razvedrijo. Pomembna prvina dnevov dejavnosti je 
razvijanje tovarištva in medsebojno sodelovanje. Naučijo se 
spoštovati lastne in dosežke drugih, s tem pa si utrjujejo samozavest. 
Oblike in metode dela naj bodo medpredmetno naravnane. Učenci 
morajo biti na njim primeren način aktivni. Organizacija dneva 
dejavnosti je lahko za vsak razred posebej, za skupino razredov ali pa 
je pripravljen za celo šolo. Dan dejavnosti je potrebno načrtovati in 
organizirati tako, da je vezano na okolje iz katerega izhaja šola. 
Potrebno je upoštevati specifičnost posameznih šol. 
 
Oddelki nižjega izobrazbenega standarda – NIS 
Prva alinea 1. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (ZUOPP-1) ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in 
polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami ter 
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določa načine in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja. Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) v šestem členu 
v drugi alinei določa izobrazbeni standard za otroke s posebnimi 
potrebami. Določa da »za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na 
vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči 
izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu 
osnovnošolskega izobraževanja, se sprejme prilagojen izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program za 
otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju« (Uradni 
list RS, št. 58/11). V splošnem delu prilagojenega izobraževalnega 
programa z nižjim izobrazbenim standardom je opis populacije, ki 
pravi, da imajo učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v 
primerjavi z vrstniki kvalitativno drugačno kognitivno strukturo. 
Imajo počasnejšo sposobnost generalizacije in konceptualizacije, 
omejene spominske sposobnosti, težave z diskriminacijo in 
sekvenciranjem. Njihovo splošno znanje je omejeno, prevladuje bolj 
konkretno kot abstraktno mišljenje. Nižje intelektualne sposobnosti 
so vzrok za omejene sposobnosti reševanja problemov. Težave v 
artikulaciji se kažejo na področju komunikacije. Imajo slabše razvite 
socialne spretnosti, težave s kritičnostjo in njihovo presojanje 
socialnih situacije je nezrelo. Dozorevanje je počasnejše, z vzponi in 
padci. Pri tem potrebujejo vodenje in pomoč, ki jim bo omogočila 
lažje vključitev v okolje. V času šolanja so otroci vključeni v 
osnovnošolski program z nižjim izobrazbenim standardom. 
Prilagojene so jim metode, ustrezni kadrovski in drugi pogoji. Cilji 

vzgojno izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim 
standardom so razvijati senzomotorične, spoznavne, socialne in 
gibalne sposobnosti kot osnova za celovit razvoj ter za samostojno 
življenje in vključevanje v širše socialno okolje. Učence je potrebno 
vključiti v različne oblike dela, da nova znanja pridobivajo preko vseh 
senzornih poteh. Potrebno jim je nuditi utrjevanje usvojene učne 
snovi in razvijanje ročnih spretnosti ter skrbeti za njihov telesni razvoj 
in gibanje. Prav tako je potrebno razvijati govorno jezikovne 
spretnosti, spodbujati kulturno komunikacijo, razvijati sposobnost 
izražanja lastnih doživetij, razumevanja novih pojmov in ga govorno 
jezikovno spodbujati v operacionalizacijskem (uporabnem) smislu 
(MIZS, 2022). 
 
Multisenzorno učenje, igra in gibanje 
Gamser (2011) pravi, da je multisenzorni pristop najuspešnejši učni 
pristop, kjer si učenci najlažje zapomnijo in razumejo novo 
pridobljeno znanje. Ta način je najboljši pri poučevanju učencev, ki 
imajo težave s sledenjem navodil in pomnjenjem zaporedij, imajo 
kratkotrajno pozornost in težave z vidnim in slušnim procesiranjem. 
Zapiše tudi, da multisenzorno poučevanje obsega učenje po različnih 
senzornih kanalih. Učno snov naj se podaja preko največkrat 
uporabljenima kanaloma, slušnega in vizualnega pa tudi preko 
učenja z gibanjem,  z dotikom in okusom. Gamser (2011) navaja 
avtorje Bissel, Fisher, Owens in Polcyn (1988), ki izpostavljajo devet 
senzoričnih in motoričnih komponent. Le-te so: slušno procesiranje, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2714
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telesna shema, koordinacija telesa, fino-motorična kontrola, 
motorično načrtovanje, okulo-motorična kontrola, zaznavanje 
gibanja, zaznavanje dotika ter vidno-prostorska orientacija. Žerdin 
(2003) pravi, da je otrokova uspešnost v veliki meri odvisna od 
grafomotoričnih spretnosti in senzoričnih funkcij. Meni, da je učenje 
branja in pisanja povezano  z vidnim in slušnim zaznavanjem. Bizjak 
Eržen zapiše, da je za otroka naravni način učenja z gibanjem in igro. 
Omenja strokovnjake (npr. Hannafordova, Piaget, Vigotsky, 
Bernstein, Montessorijeva, Masgutova, Goddard Blythova, Dennison 
in Pearlmutter), ki trdijo, da je gibalni razvoj pomemben za kognitivni 
razvoj. Učenje preko gibanja in igre je neučinkovitejše. Čotar Konrad 
(2010) zapiše, da poznamo različne vrste iger. Igra je lahko funkcijska, 
ki je najenostavnejša, simbolna oz. igra pretvarjanja, dojemalna, igra 
s pravili in konstrukcijska igra. 
 
Primer dobre prakse – Dan dejavnosti 
V lokalni skupnosti so v začetku šolskega leta pripravili dejavnosti 
Tedna vseživljenjskega učenja in gibanja za zdravje in ga poimenovali 
Parada učenja. Povabljene so bile tudi šole v naši občini, da se 
udeležijo ponujenim dejavnostim. Vendar pa je čas korone s seboj 
prinesel omejitve pri druženju, kar smo morali upoštevati v šoli in 
izven šole. Povabilu se zaradi omejitev nismo mogli odzvati, zato smo 
organizirali dan dejavnosti v okviru letnega delovnega načrta. 
Odločili smo se, da našim učencem osnovne šole s prilagojenim 
programom omogočimo učenje preko multisenzornega učenja, igre 

in gibanja v šoli. Dan dejavnosti smo prav tako poimenovali Parada 
učenja. Na šoli imamo tri kombinirane oddelke nižjega izobrazbenega 
standarda. V teh oddelkih so učenci z lažjo motnjo v duševnem 
razvoju. Učenci 1. triade so v kombinaciji 1. in 3. razreda, 4., 5. in 6. 
razred imajo svoj oddelek. Zadnja triada pa je v kombiniranem 
oddelku 7., 8. in 9. razreda. Posebni oddelki vzgoje in izobraževanja 
vključujejo otroke z zmerno, težko in težjo motnjo v duševnem 
razvoju. Oddelkov na šoli je osem. Naloge in dejavnosti so bile 
prilagojene vsakemu oddelku posebej, njihovim sposobnostim, 
zmožnostim ter starosti. Naloge in dejavnosti so bile pripravljene v 
računalniški predstavitvi s filmi in povezavami na spletne strani. Cilji 
dneva dejavnosti so bili razvijanje grobe in fine motorike, zaznavanje 
lastnega telesa, orientacije, razgibavanje govornega aparata, urjenje 
orientacije in  koordinacije, razvijanje slušne in vidne pozornosti, 
urjenje splošne poučenosti, bogatenje besedišča, učenje in 
upoštevanje pravil ter utrjevanje že usvojenega znanja. Namen 
dneva dejavnosti je bilo učenje vseh navedenih ciljev preko 
multisenzornega pristopa, igre, gibanja ter spoznavanja različnih 
načinov učenja. Osredotočila sem se na dejavnosti v oddelkih nižjega 
izobrazbenega standarda. 

 
Jutranji krog 
Jutranji krog je bil namenjen pogovoru. Učenci so pripovedovali o 
dogodkih in dejavnostih, ki so jih doživeli med vikendom.  
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Vaje motorike 
Učenci so s pomočjo video posnetkov razgibali svoje telo z gibanjem 
preko sredine in telovadili s pomočjo video posnetkov na povezavah: 
https://www.youtube.com/watch?v=R4iNeWRlNSA in 
https://www.youtube.com/watch?v=UgRENY-okaM. 
Vaja oponašanja živali je bila s pomočjo interaktivne aktivnosti 
Wordwall. Vsak otrok je zavrtel kolo, na katerem je bilo zapisano 
navodilo.  
 

 
Slika 1: Vaje motorike 

Vir: FB OŠ dr. Slavka Gruma 

 

 
 

Slika 2: Vaje motorike 
Vir: https://wordwall.net/resource/8298506/gibaj-se-kot-%C5%BEival 

 
Vaje za razgibavanje govornega aparata 
Učenci 1. in 2. triade so razgibali govorni aparat s pihanjem in 
telovadbo ust in jezika. 
 

 
Slika 3 in 4: Razgibavanje govornega aparata 

Vir: FB OŠ dr. Slavka Gruma 

https://www.youtube.com/watch?v=R4iNeWRlNSA
https://www.youtube.com/watch?v=UgRENY-okaM
https://wordwall.net/resource/8298506/gibaj-se-kot-%C5%BEival
https://wordwall.net/resource/8298506/gibaj-se-kot-%C5%BEival
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Slika 5: Vaje fine motorike 

Vir: FB OŠ dr. Slavka Gruma 

 
Vaje fine motorike 
Učenci nižjih razredov so si s pomočjo učiteljice na kazalec obeh rok 
narisali rožico. Na kazalca in prstanca čebelici, na sredinca in mezinca 
pa ptička. Poleg so napisali števila. Prste na rokah so premikali po 
navodilu učiteljice.  

 
Slika 6: Vaje fine  motorike 

Vir: Lasten 

Starejši učenci so vsak zase iz papirja naredili manjšo kroglico. S 
palcem in kazalcem dominantne roke so pobrali kroglico. Med 
prstoma so jo petkrat zavrteli. Nato so kroglico petkrat zavrteli med 
sredincem in palcem, enako ponovili še s prstancem in palcem ter 
mezincem in palcem. Enako so naredili z nedominantno roko. 
 

 
Slika 7 in 8: Vaje fine motorike 

Vir: Lasten 

 
Naredili so še vajo za krepitev leve in desne možganske polovice. List 
časopisnega papirja so prepognili in ga z obema rokama naenkrat 
strgali po sredini. Nato so tako naredili še z ostalima polovicama, da 
so dobili štiri liste. Potem so ponovno prepognili vse liste papirja in 
jih pretrgali. Dobili so osem manjših listov papirja. Polovico listov 
papirja so dali na levo stran mize, drugo polovico pa na desno. Z 
obema rokama hkrati so prijeli lista papirja, enega z levo in enega z 
desno roko. List časopisa v vsaki roki so naenkrat močno zmečkali v 
kroglico. To so naredili z vsemi listi papirja. Dobili so osem kroglic. 
Nato so hkrati v levo in desno roko prijeli eno zmečkano kroglico in 
ju istočasno poskušali zopet čimbolj poravnati. Vaja je bila končana, 
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ko so poravnali vse časopisne kroglice papirja, štiri z levo in štiri z 
desno roko. 

 
Slika 9, 10: Vaje fine motorike 

Vir: Lasten 

 
Urjenje orientacije v prostoru 
Učenec je dal preko glave prevezo za oči. Učiteljica se ga je dotaknila 
za levo ramo in učenec je stopil en korak v levo. Dotik desne rame je 
pomenil premik za en korak v desno. Dotik na teme glave je bil 
premik telesa v prostoru za en korak naprej, dotik hrbta korak nazaj. 
Vaja je bila neverbalna. 

 
Slika 11: Orientacija v prostoru 

Vir: Lasten 

 
Vaje zavedanja lastnega telesa 
Učenec se je ulegel na tla, učiteljica se je s prstom dotaknila 
posamezne roke ali noge, otrok pa jo je moral dvigniti. Nato se je 
istočasno dotaknila dveh okončin, le-ta pa jih je moral dvigniti.  

 
Slika 12: Orientacija v prostoru 

Vir: FB OŠ dr. Slavka Gruma 
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V 2. in 3. triadi so urili orientacijo in zavedanje svojega telesa s 
pomočjo talne igre. Na tla so prilepili obrise nog in rok ter s čim manj 
napakami izvedli nalogo. 

 
Slika 13: Zavedanje lastnega telesa 

Vir: FB OŠ dr. Slavka Gruma 

 
Urjenje slušne pozornosti 
Za 1. in 2. triado so imeli na projekciji povezave do slušnih posnetkov. 
Učenci so morali prepoznati in poimenovati zvoke narave in živali. 
Povezave so si ogledali in poslušali na:  
https://www.youtube.com/watch?v=y7VgosbqBqE&t=12s in 
https://www.youtube.com/watch?v=cmlsGOXQtsc  
 
Grafomotorične vaje 
Grafomotorične vaje so bile namenjene učencem 1. in 2. triade. 
Učiteljica je na papir narisala različne črte, učenci pa so morali 
natančno striči po črti. 
 

 
Slika 14: Grafomotorične vaje 
Vir: FB OŠ dr. Slavka Gruma 

 
Splošna poučenost 
Učenci so z vrtenjem Wordwall kolesa urili splošno poučenost in 
besedišče. Našteti so morali pet različnih stvari. 
 

 
Slika 15: Urjenje in utrjevanje splošne poučenosti 

Vir: https://wordwall.net/resource/8032743/na%c5%a1tej-5 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y7VgosbqBqE&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=y7VgosbqBqE&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=cmlsGOXQtsc
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Učenje družabne igre in upoštevanje pravil 
Učenci 4. 5. in 6. razreda so se s pomočjo navodil, usmerjanja, 
vzpodbujanja, vztrajanja in upoštevanja pravil naučili igrati družabno 
igro Človek ne jezi se. Nekateri so samo utrdili svoje znanje igranja 
igre. 

 
Slika 16: Učenje družabne igre in upoštevanje pravil 

Vir: FB OŠ dr. Slavka Gruma 

 
Urjenje in širjenje besedišča 
Učenci so urili besedišče preko sličic. Morali so priklicati ustrezne 
besede, smiselno oblikovati in povedati poved. 

 
Slika 17: Urjenje in širjenje besedišča 

Vir: Pinterest 

 
Utrjevanje in ponavljanje številskih predstav 
Na tla smo položili velik stotični kvadrat. Stotični kvadrat je imel na 
nekaterih kvadratih prekrita števila. Učenci so morali povedati skrito 
število, nato pa so z ribško palico ulovili kvadrat. Pod njim se je 
pokazalo število. Pri naslednji vaji so morali učenci povečati in 
zmanjšati izbrano število za 1 in prišteti in odšteti 10.  
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Slika 18 in 19: Utrjevanje in ponavljanje številskih predstav 

Vir: Lasten 

 
S pomočjo Wordwall kviza so skupinsko na naslednji povezavi 
reševali račune poštevanke: 
https://wordwall.net/resource/8711718/po%C5%A1tevanka-
%C5%A1t-2-3-4-5-6-10   
 

 
Slika 20: Utrjevanje in ponavljanje poštevanke 

Vir: https://wordwall.net/resource/8711718/po%C5%A1tevanka-%C5%A1t-2-3-4-
5-6-10 

Utrjevanje in ponavljanje v tujem jeziku 
Zadnja triada ima v predmetniku tudi tuj jezik – angleščino. Pripravila 
sem jim vaje na aplikaciji Kahoot, kjer so reševali kviz utrjevanja in 
ponavljanja angleških števil do dvajset. Kvize so reševali na naslednjih 
povezavah: https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=a4d03b59-963b-
4034-84d5-08e907fb5cd4&single-player=true, 
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=f4afe082-fa24-473a-b9c6-
acc5aec1bb3c&single-player=true in 
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=9a125b0a-778a-4fbc-ac3f-
1a716226150c&single-player=true.  
Ob koncu kvizov pa so zaplesali Move and freeze s pomočjo povezave 
na splet: https://www.youtube.com/watch?v=Nqg5zY0MOfI. 
 

 
Slika 21: Utrjevanje in ponavljanje tujega jezika 

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=Nqg5zY0MOfI 

 
Urjenje splošne poučenosti 
Pri tej vaji so bile v Power Point prestavitvi pripravljene uganke. 
Predstavitev je bila pripravljena tako, da so se povedi pojavljale 

https://wordwall.net/resource/8711718/po%C5%A1tevanka-%C5%A1t-2-3-4-5-6-10
https://wordwall.net/resource/8711718/po%C5%A1tevanka-%C5%A1t-2-3-4-5-6-10
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=a4d03b59-963b-4034-84d5-08e907fb5cd4&single-player=true
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=a4d03b59-963b-4034-84d5-08e907fb5cd4&single-player=true
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=f4afe082-fa24-473a-b9c6-acc5aec1bb3c&single-player=true
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=f4afe082-fa24-473a-b9c6-acc5aec1bb3c&single-player=true
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=9a125b0a-778a-4fbc-ac3f-1a716226150c&single-player=true
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=9a125b0a-778a-4fbc-ac3f-1a716226150c&single-player=true
https://www.youtube.com/watch?v=Nqg5zY0MOfI
https://www.youtube.com/watch?v=Nqg5zY0MOfI
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postopno. Na koncu se je pokazala tudi sličica in zapis rešitve. Učenci 
so poskušali čim hitreje uganiti skrito sadje, zelenjavo, šolske 
predmete, prostore v hiši in živali. 

 
Slika 22: Urjenje splošne poučenosti 

Vir: Prirejeno po: http://www.mrgregenglish.com/teaching-
resources/?_page=4&fbclid=IwAR0-

jDLExw8GBPtTJiKYJaHD8inuZUjRONLs6khbVcflTPQMz7xnexc64co 

 
 
ZAKLJUČEK 
Dan dejavnosti ponuja učenje z igro in gibanjem preko 
multisenzornega učenja skozi več senzornih kanalov. Med učenci se 
ob tem razvija medsebojno sodelovanje, tovarištvo in sprejemanje 
drug drugega. Dejavnosti omogočajo usvajanje novega znanja, 
utrjevanje, ponavljanje in povezovanje že pridobljenega znanja. 
Specialnim pedagogom, vzgojiteljem, učiteljem razrednega pouka so 
predstavljene dejavnosti v pomoč in usmeritev v načrtovanje in 

organizacijo dneva dejavnosti ali za uvodno motivacijo posamezne 
ure. 
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Gasilci in požarna varnost 
ANELA BLAGAJČEVIĆ, dipl. vzg. 
Vrtec Otona Župančiča, Ljubljana 
neliblagajcevic@gmail.com 
 
Povzetek: Požarna varnost je pomembna vse povsod, še posebej pa 
v vrtcih, kjer je najbolj ranljiva populacija. Otroke je treba naučiti 
pravilnega ravnanja v primeru požara. Ogenj je lahko prijeten kot tudi 
nevaren, zato je treba naše najmlajše podučiti, kdaj je ogenj prijeten 
in kdaj nevaren. V našem vrtcu dajemo velik pomen požarni varnosti 
in učenju otrok, kako postopati v primeru požara, že od jasli naprej. 
V svojem prispevku bom v teoretičnem delu pisala o požarni varnosti, 
požarnem načrtu in evakuacijskem načrtu, kaj je evakuacija in o 
gasilstvu. V empiričnem delu bom predstavila našo dejavnost, s 
katero sem otrokom predstavila poklic gasilca, gasilsko opremo, kaj 
naredimo v primeru požara, kakšna je naša evakuacijska pot, kje v 
igralnici je naše zbirno mesto in kje pred vrtcem ter nekaj likovnih 
idej. 
 
Ključne besede: požarna varnost, evakuacija, gasilstvo, gasilec, vrtec 
 
Abstract: Fire safety is important everywhere, especially in 
kindergartens, where the population is most vulnerable. Children 
need to be taught how to behave properly in the event of a fire. Fire 

can be pleasant as well as dangerous, so our youngest ones need to 
be taught when fire is pleasant and when it is dangerous. In our 
kindergarten, we attach great importance to fire safety and teaching 
children how to act in the event of a fire from the nursery onwards. 
In my article I will write in my theoretical part about fire safety, fire 
plan and evacuation plan, what is evacuation and firefighting. In the 
empirical part I will present our activity, which introduced children 
to the profession of firefighter, firefighting equipment, what to do in 
case of fire, what is our evacuation route, where in the casino is our 
collection point and where in front of the kindergarten and some 
artistic ideas. 
 
Keywords: fire safety, evacuation, firefighting, firefighter, 
kindergarten 
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UVOD 
Vrtec je objekt, v katerem se zadržuje veliko oseb, po zakonu je treba 
vsaj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za evakuacijo iz 
objekta v primeru požara. V našem vrtcu se evakuacijske vaje izvajajo 
redno, večinoma se nam pridružijo tudi gasilci in nam razložijo vse o 
svojem delu in pokažejo svojo opremo in vozila. Otrokom je to všeč 
in z zanimanjem poslušajo. V zakonodaji je predpisano, da mora 
delodajalec poskrbeti za vsakega zaposlenega usposabljanje za 
varstvo pred požarom. Ravnatelj vrtca mora poskrbeti, da so 
vzgojitelji usposobljeni in svoja znanja prenašajo na otroke. Preden 
pa vzgojitelj prenaša svoja znanja na otroke, se mora sam dobro 
poučiti o požarni varnosti (Jug, 2011a). V vrtcih moramo požarni 
varnosti nameniti pozornost, saj imamo opravka z zelo ranljivo 
skupino ljudi, ne zavedamo se, koliko požarov letno se zgodi v vrtcih 
in šolah. V vrtcih se zgodijo manjši požari, kdaj pa se zgodi tudi večji 
požar. Slovenski vrtci so na področju vgrajene požarne varnosti kar 
slabi (Jug, 2011a). 
 
Ker požari niso redkost v vrtcih, je treba otroke učiti o pomembnosti 
požarne varnosti in otroke ne glede na starost naučiti hitre 
evakuacije in s tem preprečiti možne poškodbe. Naučiti jih, da se z 
ognjem ne igra, da ogenj ni igrača, da je sicer pomemben in nam daje 
toploto a moramo biti pazljivi in ozaveščeni, da se ogenj hitro širi in 
povzroča veliko škodo, tako telesno kot materialno. 
 

Požarna varnost v vrtcih 
Evakuacijske poti v marsikaterem vrtcu niso ustrezne, so odkrili 
inšpektorji Uprave Republike Slovenije na pregledih vrtcev. 
Večinoma se vrata ne odpirajo pravilno, pogosto se zgodi, da so 
založena ali pa je izhod zaklenjen, poti potekajo skozi nezavarovana 
mesta. To velja kar za nekaj vrtcev in je postalo skoraj pravilo. 
Velikokrat vodstvo to opravičuje, da je zaradi preprečevanja tatvin. 
Slovenski vrtci, zgrajeni pred letom 2000, niso opremljeni z javljalniki 
požarov. Ker se zavedamo, da je vrtec objekt, kjer se zadržuje veliko 
oseb, bi javljalniki morali biti obvezni. V vrtcih zasledimo slabo 
varnostno razsvetljavo, ki je v starejših stavbah ni ali pa je zelo slaba. 
Evakuacijske oznake so premajhne, napačno nameščene ali slabo 
osvetljene. Vrtci so dobro opremljeni z gasilnimi aparati in hidranti, a 
nameščeni previsoko. V vrtcih imajo izdelane in urejene požarne 
rede, načrte evakuacije in izvlečki iz požarnega reda so pogosto zelo 
pomanjkljivi. Lokalnim gasilcem in inšpekciji je prepuščeno 
usposabljanje zaposlenih. Po zakonu morajo vrtci enkrat letno izvesti 
praktično usposabljanje za evakuacijo iz objekta ob primeru požara. 
Evakuacijske vaje se v naših vrtcih izvajajo redno, vendar samo zaradi 
zakonov in ne, da bi poiskali napake in se bolje usposobili (Jug, 
2011a). Pri opredelitvi požarne varnosti je pomembna ocena 
varnosti. Ocena mora zajeti opis uporabnikov, pričakovanega požara 
in objekta. V vrtcih in osnovnih šolah je zaradi specifičnosti 
uporabnikov in objektov, pri oceni požarne varnosti treba 
obravnavati posebej vrtce in posebej šole (Jug, 2011a). To pa zaradi 
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tega, ker so v šolah starejši otroci kot v vrtcih. Saj je starost otrok, ki 
obiskujejo vrtec, od enega leta do šestega. Pri teh otrocih je 
verjetnost, da bodo zanetili požar, majhna. Najbolj kritični so po 
statistiki otroci pri štirih letih, ki so že toliko samostojni, da lahko 
prižgejo vžigalnik, vžigalico ali se igrajo s prižgano svečo (prav tam). 
 
Požarni načrt in načrt evakuacije 
V pravilniku o požarnem redu je opredeljeno, da je požarni načrt 
grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi 
nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in 
aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka 
požara oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride. 
Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem. 
Požarni načrt mora biti izdelan v merilu A4 ali A3 oziroma v formatu, 
ki omogoča preglednost grafičnih znakov (Pravilnik o požarnem redu, 
8. člen). Pravilnik o požarnem redu opredeljuje načrt evakuacije kot 
grafični prikaz objekta ali delov objekta, ki prikazujejo možnost 
urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi 
nevarnosti. V njem mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali 
prostora oziroma točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, 
mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje ter 
položaj ročnih javljalnikov požara. Načrt evakuacije mora biti 
izobešen v vsaki sobi ali prostoru, kje se zbirajo ali zadržujejo ljudje. 
Evakuacijski načrt mora biti izdelan v merilu A4 ali A3 oziroma v 

formatu, ki omogoča preglednost grafičnih prikazov (Pravilnik o 
požarnem redu, 10. člen). 
 
Evakuacija 
Evakuacija je umik iz objekta na varno, umikamo se na zbirno mesto 
po najhitrejši varni poti. Vse varne poti pri evakuaciji morajo biti 
označene z znaki, ki kažejo smer zbirnega mesta izven objekta. Za 
varno izvajanje evakuacije morajo biti evakuacijske poti proste in 
prehodne (Komisija za preventivo GZS, 2015). Če je v objektu prišlo 
do požara, ki ga ne moremo pogasiti z gasilnimi sredstvi, se čim prej 
skušamo organizirano umakniti iz prostora na zbirno mesto. Nikoli ne 
ugotavljamo vzroka požara, ne iščemo vrednih predmetov in se ne 
vračamo na mesto požara. Če je v prostoru veliko dima, se plazimo 
po tleh, ker je tam zrak čistejši. Usta in nos si pokrijemo z vlažnim 
robčkom ali krpo. Izhod iz zadimljenega prostora lažje najdemo, če 
se gibamo ob stenah. V primeru, da je evakuacijska pot blokirana, se 
vsi navzoči zberejo v en prostor, če je mogoče ob oknu in telefonski 
povezavi, zapremo vrata in počakamo gasilce. Pokličemo gasilce na 
številko 112, v primeru, da telefona nimamo, kličemo na pomoč, da 
nekdo drug pokliče številko 112. Ko kličemo na številko 112, povemo 
naslednje podatke (prav tam): 
− kdo kliče, 
− kaj se je zgodilo, 
− kje se je zgodilo, 
− kdaj se je zgodilo, 
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− koliko je ponesrečencev, 
− kakšne so poškodbe, 
− kakšne so okoliščine na kraju nesreče, kakšna pomoč je potrebna. 
 
Otroci in evakuacija 
Z otroki se je treba pogovarjati, kako varno zapustiti stanovanje ali v 
vrtcih, kako zapustiti varno igralnico. Z otroki lahko na različne načine 
poustvarimo evakuacijske poti (narišemo tloris stanovanja, bloka, 
hiše, igralnice v vrtcu …), skupaj se odpravimo po evakuacijski poti. 
Otroke učimo, ko opazijo dim ali ogenj, da nikoli ne poskušajo 
pogasiti ognja sami, ampak takoj obvestijo odraslo osebo ali pokličejo 
na številko 112. Se ne obotavljajo, takoj stečejo ven, ne uporabljajo 
dvigal, ampak stopnice, nikoli se ne vračajo nazaj v goreč objekt, tudi 
če je notri najljubša igrača ali celo hišni ljubljenček. Povemo jim tudi, 
da se ob primeru požara nikoli ne smejo skrivati, saj jih gasilci v tem 
primeru ne bodo našli (Komisija za preventivo GZS, 2015). 
Evakuacijske vaje se izvajajo z vsemi, ki so v posameznem objektu. 
Na vajah preverimo, ali so načrtovane rešitve primerne, po vaji 
odpravimo ugotovljene nepravilnosti. Evakuacijske vaje naj se 
ponavljajo vsaj enkrat letno. Nosilci izvedbe evakuacije so osebe, 
odgovorne za izvajanje evakuacije v organizaciji. Gasilci lahko pri 
evakuaciji le pomagajo, saj so njihove naloge vezane na gašenje in 
reševanje (prav tam). 
 
 

Gasilstvo 
Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno 
opravljanje zagotavljajo občine in država. Gasilstvo je tudi 
humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu (Zakon o 
gasilstvu, 2. člen). Naloge gasilstva so naslednje (prav tam): 
− Gasilske organizacije izvajajo operativne naloge gasilstva. 
− Gasilske organizacije lahko izvajajo tudi druge naloge gasilstva, ki 

se skladno z zakonom lahko izvajajo kot pridobitna organizacija. 
− Izvajanje drugih nalog gasilstva ne sme omejevati operativnih 

nalog gasilstva. 
 
Poglavitne naloge poklicnega gasilca so gašenje požarov, reševanje 
ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter redno 
usposabljanje za dobro opravljanje teh nalog (ZPSZ, 2022). Kaj gasilci 
običajno delajo (prav tam): 
− gasi požare,  
− preventivno deluje v bivalnem in delovnem okolju, ki ga pokriva 

gasilska enota, 
− usposablja ljudi za varstvo pred požarom in gašenje, 
− vzdržuje in servisira gasilsko tehniko ter gasilska vozila, gasilke 

aparate in orodja, 
− stalno spremlja razvoj gasilske opreme in gasilskih sredstev, 
− svetuje glede požarne zaščite in izdeluje požarno-varstvene 

načrte, 
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− izvaja gasilsko stražo ob požarno nevarnih dneh oziroma na 
požarno nevarnih območjih, 

− se redno usposablja za opravljanje delovnih nalog.  
 
Pri svojem delu poklicni gasilec uporablja raznovrstno zaščito in 
reševalno opremo. Med osnovno osebno opremo štejemo gasilsko 
uniformo in čevlje. Pred odhodom na intervencijo gasilec obleče 
zaščitno obleko, škornje in si natakne čelado. Gasilci uporabljajo tudi 
aparate, v katerem je stisnjen zrak, ko vstopajo v zadimljene 
prostore. Gasilci se srečujejo tudi z ekološkimi nesrečami, pri katerih 
je treba biti pozoren na nevarne snovi, v takih primerih se gasilec 
zaščiti, kot bi šlo za najbolj nevarne stvari. Za razpoznavanje in 
določitev nevarne snovi se uporablja posebna detekcijska oprema, 
pri reševanju pa posebni tesnilni čepi, trakovi in blazine ter sesalce in 
črpalke za nevarne snovi, kot so naftni derivati, kisline in lugi. Pogosto 
je treba reševati in gasiti tudi na višjih nadstropjih, si gasilci pomagajo 
s prenosnimi lestvami, avto-mehanskimi lestvami in zgibnimi 
ploščadmi na posebnih gasilskih vozilih (prav tam).   
 
Primer dobre prakse – dejavnosti na temo gasilci in požarna varnost 
V našem vrtcu dajemo velik poudarek požarni varnosti in učenju 
otrok o hitri evakuaciji. Že od majhnega navajamo otroke in jih 
učimo, kako pomembno je, da hitro in varno zapustimo prostor. Kako 
pomembno je, da otroci vedo, kje je zbirno mesto v igralnici in kje na 
igrišču. V našem vrtcu vsako leto izvedemo evakuacijo, vedno se nam 

pridružijo gasilci, razen v času korone se nam niso, a srčno upamo, da 
je zdaj konec in bomo lahko evakuacijske vaje izvedli skupaj z gasilci. 
Gasilci so otrokom zelo všeč in jim z zanimanjem prisluhnejo, 
opazujejo njihovo delo, predvsem so gasilska vozila tista, ki so 
otrokom najbolj zanimiva.  
 
Dejavnosti, ki jih bom v prispevku predstavila, smo imeli v skupini 
otrok starih od dveh do treh let. Vsako dejavnost, ki jo imam v 
skupini, začnem s knjigo ali slikanico. Otroke želim naučiti, da je 
knjiga vir informacij. Ker smo skupina Mucki, sem otrokom najprej 
predstavila zgodbo Rdeči gasilski avtomobil, v katerem je glavni junak 
gasilec Mačkon, ki reši farmo kmeta Ferda pred požarom. Knjiga je 
zvočna in otrokom zaradi tega še bolj zanimiva. Zvok, ki ga knjiga ima, 
je gasilska sirena. Spoznali smo, kakšen zvok oddajajo gasilska vozila. 
Druga knjiga, s katero smo nadgrajevali naše znanje o gasilcih in 
požaru, je knjiga z naslovom Velika iskalnica Gasilci, v knjigi ni veliko 
besedila, a je zato veliko slik. Z otroki smo ob knjigi ugotovili, da 
gasilci ne gasijo samo požarov, ampak pomagajo tudi ob drugih 
nesrečah, kot so npr. poplave, prometne nesreče, spoznali gasilsko 
postajo, različna gasilska vozila, da se gasilci hitro oblečejo v svoja 
oblačila in odhitijo na kraj nesreče. 
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Slika 1: Knjigi za motivacijo 

Vir: Lasten 

 
Ob knjigah smo spoznali gasilsko opremo in gasilska vozila. V igralnici 
imamo nekaj igrač gasilske opreme (čelado, gasilski aparat, palice, 
telefone). Otroci so se zelo radi igrali igro vlog, da so gasilci. Ker se 
nam je nabralo kar nekaj igrač, ki so jih otroci prinesli tudi od doma, 
smo naredili gasilski kotiček. Otroci so zelo radi posegali po njem in 
se igrali, da gasijo ogenj, rešujejo mucke iz dreves … Bilo jih je užitek 
gledati, kako razvijajo domišljijsko igro. 
 

Nismo se samo pogovarjali o gasilcih in o opremi, ki jo imajo, ampak 
smo tudi pogledali naš evakuacijski načrt, kje v vrtcu se nahaja naša 
soba, kam se moramo premakniti, kje je v igralnici naše zbirno mesto 
in kje na igrišču. S sliko ognja smo označili naše zbirno mesto v 
igralnici in se dogovorili, ko zaslišijo glasno izrečeno besedo »požar«, 
se vsi zberemo na našem zbirnem mestu. Z otroki smo se igrali igro, 
ki smo jo poimenovali Požar in voda. Igro smo se igrali tako, da so se 
otroci prosto gibali po igralnico, ko so slišali besedo voda, so odšli na 
blazino, ko so slišali besedo požar, so se postavili na naše zbirno 
mesto. Igro smo se večkrat na dan igrali, saj sem želela, da si 
zapomnijo, ko slišijo besedo »požar«, da se postavijo na zbirno 
mesto. Otroke sem preizkušala tudi med prosto igro, kar na enkrat 
sem zaklicala požar in opazovala, kako bodo reagirali. Večina otrok je 
hitro reagirala in se postavila na mesto, medtem ko so otroci s 
posebnimi potrebami imeli težave. Ali niso razumeli ali pa niso niti 
slišali in so se naprej igrali. Z njimi sem dodatno trenirala, da bi v 
primeru pravega požara, vsaj reagirali. Tudi ostali otroci so pomagali, 
tako da so otroke prijeli za roko in jih pripeljali. Otroke tudi zdaj, ko 
teme o gasilcih nimamo več, velikokrat med igro presenetim in 
zakličem »požar«, saj želim, da si zapomnijo. 
 
Otrokom sem naredila igro, ki sem jo poimenovala Pogasimo ogenj. 
Pri igri potrebujemo nekaj plastičnih kozarcev, katere pobarvamo v 
rdečo barvo ali pa kupimo že rdeče kozarce, v našem primeru smo jih 
pobarvali in nalepili majhna plamena na kozarce. Kozarci so 
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predstavljali ogenj, vodo pa so predstavljale modre žoge, s katerimi 
so otroci ciljali kozarce. Pri tej igri so otroci zelo uživali in se radi igrali. 
Nadeli so si čelade in gasili ogenj, kot pravi gasilci. Poleg tega so imeli 
tudi gasilsko postajo, na kateri so imeli gasilska vozila. Tako kot pravi 
gasilci, smo imeli tudi mi »Gasilsko brigado Mačje naselje«. 
 

 
Slika 2: Igra Pogasimo ogenj 

Vir: Lasten 

 
 
 
 

 
Slika 3: Gasilska brigada Mačje naselje 

Vir: Lasten 

 
Z otroki nismo ognja gledali samo na slikah in v knjigah, ampak smo 
ga opazovali tudi v živo. Želela sem otrokom pokazati, kakšen je 
ogenj, kakšne barve, oblike, da je topel in predvsem, če ne pazimo, 
nevaren. Otrokom sem prižgala majhno svečo, skupaj smo opazovali, 
kako se premika, ugotavljali, kakšne barve je. Ugotovili smo, da 
majhen ogenj lahko pogasimo s pihanjem. Zmenili smo se, da se z 
ognjem ne smemo igrati, saj hitro iz majhnega ognja nastane velik 
ogenj. Otroci so tudi ugotovili, da je ogenj topel, in da se ga ni dobro 
dotikati, saj zapeče. Dejavnost je bila otrokom zanimiva in tudi 
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predvsem poučna. V vrtcu velikokrat prižigamo rojstnodnevne 
svečke, če otroci niso seznanjeni s pravilnim ravnanjem s svečami, 
lahko hitro pride do nesreče. Zato pri svojem delu tudi najmlajšim 
pokažem plamen, da se seznanijo z njim in vedo, da lahko pride ob 
nepravilnem ravnanju do požara ali do opeklin. Smo skupina, ki zelo 
rada ustvarja. Zato smo tudi ustvarjali in naredili iz odpadnega 
materiala gasilska vozila. Vsak otrok je od doma prinesel škatlo od 
jajc, ki jo je pobarval rdeče, nalepil okna in kolesa (zamaški). Naredili 
so tudi lestev, kose črnega papirja so lepili na podlago, da je na koncu 
nastala lestev, ki sem jo jaz zalepila s silikonsko pištolo. Na koncu so 
otroci naredili prečudovita gasilska vozila, ki so kar nekaj časa krasila 
našo garderobo, potem so jih odnesli domov. 
 

 
Slika 4: Gasilsko vozilo 

Vir: Lasten 

Poleg izdelovanja vozil so otroci uživali ob barvanju z rokami. Imeli so 
rdečo, rumeno in oranžno barvo, s katerimi so poljubno z rokami 
ustvarjali ogenj. Pri tem so otroci zelo uživali in na koncu naredili 
unikatne in prečudovite izdelke, ki so krasili naš pano v garderobi. Iz 
vseh izdelkov smo naredili velik ogenj, poleg pa hidrant z vodo. 
 

 
Slika 5: Ustvarjanje z barvami 

Vir: Lasten 

 
Veliko smo se naučili o gasilcih in ognju ter o požarni varnosti. 
Ugotovili smo, da se z ognjem ne smemo igrati, da ogenj ni igrača, da 
je zelo pomembno, da hitro reagiramo in zapustimo stavbo. Ogenj je 
lahko dober, če z njim pravilno ravnamo, lahko pa je tudi zelo 
nevaren. Temo o gasilcih bomo naslednje leto nadgrajevali in upali, 
da nas obiščejo pravi gasilci in nam tudi oni razložijo in povedo več o 
svojem delu. Otroci gasilce obožujejo, predvsem pa njihovo opremo 
in vozila. 
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ZAKLJUČEK 
Požarna varnost je zelo pomembna za vse, še posebej za naše 
najmlajše. Naučiti jih moramo že od malega, kako pomembno je hitro 
reagiranje v primeru požara. Zato je pomembno, da se v vrtcih veliko 
pogovarjamo z otroki, ne glede na starost otrok o požarih, o moči 
ognja, da se v vrtcih redno izvajajo evakuacijske vaje, saj s tem otroke 
učimo hitrega in varnega umika iz objekta, da jih izvajamo tudi v 
skupinah kar tako, spontano. Na ta način otroci ozavestijo pomen 
vsega in hitreje reagirajo. Ne smemo jih prestrašiti, da je ogenj nekaj 
slabega, ker ni. Ogenj je pomemben, daje nam toploto, veselje ob 
druženju na piknikih, sprostitev ob soju sveč, lahko pa je zelo 
nevaren. Otroke učimo o pomembnosti ognja, a hkrati o nevarnosti, 
saj iz malega ognja hitro nastane velik ogenj, ki lahko povzroči veliko 
škode in poškodb.  
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Soočanje šestošolcev s 
prehodom na predmetno 
stopnjo 
 
ANDREJA BORIŠEK, prof. sociologije in nem. jezika 
andreja.borisek@gmail.com 
 
Povzetek: Petošolce v naslednjem šolskem letu čaka prehod v šesti 
razred na t. i. predmetno stopnjo. Soočajo se s številnimi 
spremembami, med katere spada večje število učiteljev, predmetov, 
prehajanje med učilnicami, novi oddelki oziroma novi sošolci, 
drugačna vloga razrednika, ki v oddelku ni več stalno prisoten. Vsak 
prehod pomeni prisotnost različnih čustev, pozitivnih in negativnih. 
V članku smo izvedli raziskavo s pomočjo spletnega portala 1KA. 
Anketirali smo petošolce, ki jih te spremembe še čakajo, in 
šestošolce, ki so ta prehod doživeli na začetku šolskega leta. Rezultati 
raziskave kažejo, da večina učencev s prehodom na predmetno 
stopnjo nima večjih težav oziroma se z njimi uspešno spopadejo že v 
uvodnih mesecih šolskega leta in se novi situaciji, v našem primeru, 
drugačni obliki poučevanja, prilagodijo in jo po rezultatih naše 
raziskave tudi sprejmejo, se nanjo navadijo, tudi vzljubijo. 
 

Ključne besede: šestošolci, predmetna stopnja, prehod, čustva 
 
Abstract: In the following school year, the fifth-graders are going to 
face a transition into the sixth grade that is a lower secondary level 
of education. There are going to face many changes such as a larger 
number of different teachers and subjects, classroom changing, new 
forms of classes that is new schoolmates, a different role of a class 
teacher who is not constantly present in the classroom. Every 
transition is accompanied by different emotions, positive and 
negative. In this article a survey was made with the help of online 
portal 1KA. We interviewed the fifth-graders, who are going to face 
those changes in the following school year and the sixth-graders, 
who have experienced that transition at the beginning of the school 
year. According to the results of the survey, the majority of learners 
do not have problems with the transition to the lower secondary 
level of education or they deal with them successfully in the first 
months of the school year. They adjust to the different form of 
teaching, accept it, get used to it and grow fond of it. 
 
Keywords: sixth-graders, a lower secondary level of education, a 
transition, emotions 
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UVOD 
Slovensko osnovnošolsko izobraževanje se deli na tri vzgojno-
izobraževalna obdobja. Na prvo obdobje, ki traja od 1. do 3. razreda, 
na drugo obdobje, ki traja od 4. do 6. razreda, in tretje obdobje, ki 
traja od 7. do 9. razreda. Pouk od 1. do 5. razreda opredelimo kot 
razredno stopnjo in pouk od 6. do 9. razreda kot predmetno stopnjo. 
V 5. razredu poučuje učitelj razrednega pouka (razrednik), tuji jezik, 
glasbeno umetnost, likovno umetnost in šport pa lahko tudi učitelj 
predmetnega pouka, vendar ne več kot tri predmete.  V 6. razredu 
poučujejo učitelji predmetnega pouka, lahko pa tudi učitelj 
razrednega pouka. Na I. OŠ Žalec, na kateri smo izvedli anketo, imajo 
petošolci dva učitelja, razrednika in učitelja tujega jezika. V šestem 
razredu se učenci srečajo z učitelji, ki poučujejo vsak svoj predmet. 
Prva sprememba, ki jih čaka pri prehodu na predmetno stopnjo, je 
torej večje število nepoznanih učiteljev. Večjemu številu učiteljev se 
pridružijo še novi predmeti. Učenci dobijo predmeta zgodovina in 
geografija, naravoslovje ter tehnika in tehnologija se ločita v dva 
predmeta. I. OŠ Žalec je šola z dvema podružnicama s 53 in 47 učenci. 
Na centralni šoli v Žalcu je 721 učencev. Petošolci učilnic na 
predmetni stopnji šole ne poznajo. Letos šestošolci zaradi situacije s 
Covid-19 niso prehajali med učilnicami (razen pri predmetih ŠPO, TIT 
in LUM). Zaradi prihoda učencev iz obeh podružnic se oddelki v 
šestem razredu na novo umestijo, nastanejo novi oddelki, učenci 
dobijo nove sošolce. Vse to predstavlja za bodoče šestošolce novo 

okolje, katerega se bodo morali privaditi. Nas v članku zanima prav 
to. Kako se šestošolci soočajo s prehodom na predmetno stopnjo. 
 
Kaj je prehod? 
Čelešnik Kozamernik in Češarek (2020, v Mohorko 2016)) povesta, da  
prehod ali tranzicija v šolski situaciji predstavlja prehajanje učencev 
na nove,  ne pa tudi nujno višje, vzgojno-izobraževalne programe 
oziroma stopnje. Učenci se pri prehodu srečajo s prestopom iz 
trenutnega, znanega okolja, v njim neznano učno okolje. Pravita, da 
prehajanje s seboj prinese manjše ali večje spremembe, kar lahko pri 
otrocih pogosto vzbudi občutke strahu in stresa. V obdobju šolanja 
pride do kar nekaj kritičnih prehodov oziroma sprememb. Govorimo 
o  vpisu v šolo, o prehodu z razredne na predmetno stopnjo, prehodu 
iz podružničnih šol v matične, prehodu iz osnovne v srednjo šolo …  
 
Soočanje s prehodom na predmetno stopnjo 
Šmid (2014) piše, da gre za normalna in naravna prehajanja in večina 
učencev nima z njimi velikih težav. Kljub temu pa gre za spremembe, 
ki jih otroci različno prenašajo. Najbolj je odvisno od tega, kakšne 
izkušnje je otrok dobil na razredni stopnji in s kolikšno količino 
socialnih veščin in znanja prihaja v novo obdobje. Prehod z razredne 
stopnje na predmetno stopnjo, ki se zgodi v šestem razredu, naj bi bil 
tudi nujno potreben in koristen za otroke. To je pot, ki pomeni več 
samostojnosti, več prilagajanja, več sprejemanja in tudi več učenja v 
smislu pridobivanja znanj in učenja za življenje. 
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Prestop v šesti razred pomeni, da se otroci srečajo z različnimi učitelji 
in njihovimi različnimi pristopi ter novimi predmeti. Vloga razrednika 
je v šestem razredu drugačna, saj razrednik ni več z učenci celoten 
pouk. Velikokrat učence na šolah na novo umestijo, torej dobijo nove 
sošolce, nastanejo novi oddelki. V šestem razredu učenci iz 
podružničnih šol preidejo na matične šole. Učenci menjajo učilnice 
(velja za čas pred epidemijo Covid -19) in se pri tem srečujejo tudi s 
starejšimi učenci, pri čemer lahko pride pri komu do določenih stisk, 
nelagodja, občutka strahu. Tempo na predmetni stopnji je zaradi 
menjave učilnic, malice v jedilnici, drugačen kot na razredni stopnji, 
vse se hitreje odvija. Če učenci že v petem razredu dobijo informacije 
s strani starejših učencev, učiteljev ali staršev, da jih na predmetni 
stopnji čaka nekaj težkega, bodo težave tudi pričakovali in bo do njih 
lahko tudi prišlo.  
 
Stres, strah in veselje 
Oatley in Jenkins (1996) pravita, da so čustva posameznikov odziv na 
zanj pomembne situacije, zato jih je treba obravnavati v povezavi s 
situacijami, ki so jih povzročile, vendar pa se lahko ista oseba v samo 
malo drugačni situaciji odzove popolnoma drugače. Poznavanje 
situacij, ki v posameznikih vzbudijo čustva, je ključno za interpretacijo 
čustev, saj se lahko iz situacije razbere, kaj je posamezniku v danih 
okoliščinah pomembno. Učenci v šoli vsakodnevno doživljajo in 
izražajo tako negativna/prijetna kot pozitivna /neprijetna čustva, 
mednje spadajo stres, strah in veselje. Posameznik prijetna čustva 

doživlja, ko na primer dosega zanj pomemben cilj ali se mu uresniči 
pomembna želja, neprijetna pa, ko oceni, da nekaj ogroža zanj 
pomemben cilj ali uresničitev zanj pomembne želje (Lazarus, 1991, v 
Smrtnik Vitulić, 2007a; Milivojevič, 2008; Oatley in Jenkins, 2003). Po 
Milivojeviću (2008) so vsa čustva, tako prijetna kot neprijetna, 
koristna, saj pripravijo posameznika na optimalen odziv v določeni 
situaciji (prilagoditvena funkcija). Čustva posamezniku omogočijo, da 
se miselno in telesno prilagodi na dogajanje, ki je za posameznika 
pomembno (Smrtnik Vitulić, 2009). Jeriček Klanšček (2015) 
pojasnjuje stres kot sestavni del življenja. Stres opisuje kot stanje 
napetosti, ki se pojavi, kadar se soočamo z zahtevami, ki jim nismo 
kos ali pa kadar doživimo dogodek, ki nam predstavlja grožnjo. 
Stresni dogodki so lahko različne situacije, ki so povezane z 
otrokovim šolanjem. Jeriček Klanšček in idr. (2015) prav tako pravijo, 
da so nekatere situacije za večino učencev stresne. Našteva prvi 
šolski dan, spraševanja in preizkuse znanja, ponavljajoče se slabe 
ocene in neuspehe, govorne vaje in nastope, duševno in telesno 
nasilje vrstnikov, konfliktne odnose z učitelji, stalno spreminjanje 
pravil, načrtov, meril … Med stresne situacije prav tako spada prehod 
iz razredne na predmetno stopnjo. Milivojević (2008) opisuje strah 
kot neprijetno čustvo, ki ga oseba doživlja, ko oceni, da se z 
dogajanjem, ki jo ogroža, ne more ustrezno spoprijeti, saj presega 
njene zmožnosti. Avtor pravi, da lahko posameznik strah doživlja kot 
odziv na sedanji trenutek ali ko »grozečo« situacijo pričakuje. Po 
Majerholdu (2017) je strah funkcionalno čustvo, ki pripomore k 



24 
 

temu, da se v situaciji še bolj potrudimo ter izboljšamo svoje 
sposobnosti in tudi premagamo 
svoje strahove. Po Milivojeviću (2008) je strah lahko tudi 
nefunkcionalen takrat, ko je preveč intenziven glede na stopnjo 
ogroženosti in zavira učinkovitost. Učenci v šoli pozitivna čustva 
doživljajo v povezavi z doseganjem zanje pomembnih ciljev oz. z 
izpolnitvijo pomembnih želja ter, ko zaznajo, da je dogajanje zanje 
pomembno (Pekrun idr., 2002). A. Kompare (2002) pravi, da veselje 
doživljamo, kadar dosežemo tisto, kar je za nas vredno, pomembno, 
kadar se nam izpolni naša želja. Veselje tako posamezniku 
predstavlja spodbudo k vlaganju truda za dosego zanj pomembnih 
ciljev oz. uresničitev želja, jih motivira za njihovo delo in učenje in 
spodbudi  
dobre medosebne odnose ter omogoča pozitivno učno klimo (Anttila 
idr., 2018; Kovačev, 2004; Majerhold, 2017). Ana Rubhof (2020) 
ugotavlja, da so rezultati intervjujev z učenci pokazali, da učenci 
veselje najbolj pogosto izražajo v naslednjih dveh situacijah: prijetna 
aktivnost/napoved prijetne aktivnosti, uspeh/pričakovanje uspeha, 
kar lahko povežemo s pričakovanji ob prehodu v šesti razred.  
 
Raziskava  
Cilj raziskave je prikaz trenutnega stanja/občutkov petošolcev – 
bodočih šestošolcev in šestošolcev, ki počasi zaključujejo razred. 
Ugotavljali smo, kako se oboji soočajo s prehodom na predmetno 
stopnjo. V ta namen smo izvedli anketo, v kateri je sodelovalo 65 

bodočih šestošolcev in 87 sedanjih šestošolcev I. OŠ Žalec. Poskušali 
smo ugotoviti, s katerimi čustvi se eni in drugi soočajo pri prehodu na 
predmetno stopnjo oz. novim in drugačnim načinom dela. Anketo 
smo izvedli s pomočjo spletnega portala 1KA.  
 
REZULTATI RAZISKAVE 
5. razred 
S pomočjo raziskave smo želeli ugotoviti, česa se bodoči šestošolci 
veselijo oziroma  česa jih je morda strah.  

      
Preglednica 1: Čustva 

 
 
Podatki kažejo, da se 55 % učencev prehoda veseli, 6 % učencev je 
strah, 35 % učencev ima mešane občutke oziroma čuti veselje in 
strah. En učenec meni, da se bo več naučil, ena učenka se prehoda 
veseli, a pravi, da je hkrati živčna prestrašena. 
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Preglednica 2: Veselje 

 
 
Podatki kažejo, da se največ bodočih šestošolcev veseli novih 
sošolcev/prijateljev (49 %), sledijo tisti, ki se veselijo novih znanj (15 
%). Petošolci se veselijo še novih učiteljev, da bodo imeli več 
predmetov ter točno določenih predmetov (ki jih prej niso imeli), 5 
% učencev se veseli novih izkušenj, 2 učenki pa točno določenih 
sošolk. Pod drugo spadajo posamični odgovori; večina gre za 
kombinacije zgornjih odgovorov: novih učiteljev in novih predmetov, 
več predmetov in novih prijateljev/sošolcev, da bodo »premešani« in 
bodo imeli vsako uro druge učitelje, novih učiteljev in novih 
prijateljev/sošolcev, novih učiteljev in novega znanja, en učenec se 
veseli, da bo kdaj imel samo 4 ure, eden se preprosto veseli šestega 
razreda, nekdo pa je na vprašanje odgovoril samo z vprašaji. Tokrat 
sta na vprašanje odgovorila dva učenca manj (63). 
 

 Preglednica 3: Strah 

 
 
Največ petošolcev je odgovorilo, da se boji pridobivanja ocen – 
pisnega in ustnega (39 %), sledijo učenci, ki se ne bojijo ničesar (23 
%). 11 % je učencev, ki se bojijo novih učiteljev ter da ne bodo v 
oddelku z najboljšimi prijatelji (8 %). Pod drugo se štejejo posamični 
odgovori. Učenci se bojijo še (več) učenja, menjanja učilnic, da se ne 
bi izgubili na šoli, da ne bi bili sprejeti, pretepov, da bo zelo velik 
preskok, da bo vse težje, da česa ne bi znali. En učenec je odgovoril z 
ne vem, 4 učenci/učenke pa sploh niso odgovorili na vprašanje. 
 
6. razred 
Anketo so šestošolci reševali 25. aprila, torej slaba dva meseca do 
zaključka šestega razreda. Glede na rezultate ankete v petem 
razredu, smo želeli ugotoviti, ali so občutki petošolcev (strah, veselje) 
podobni občutkom učencev, ki so ta prehod že izkusili oz. ga še 
izkušajo. 
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Preglednica 4: Prehod v šesti razred 

 
Podatki analize kažejo, da več kot polovici šestošolcev (51 %) prehod 
na predmetno stopnjo ni predstavljal težav, hkrati pa se je 41 % 
učencev na spremembe težko privadilo. 2 učenca se načinu dela na 
predmetni stopnji še nista navadila. Pod drugo so učenci napisali 
svoja mnenja oz. so prehod opisali s svojimi besedami. Ena učenka je 
napisala, da je bil zanjo prehod zanimiv in razburljiv, saj je dobila 
nove sošolce. Pravi, da se je šestega razreda hitro navadila, a, da je 
vseeno drugače. Drugi učenec pravi, da je bilo malo čudno, a se je 
navadil. Tretji učenec je napisal, da je bilo na začetku malo težje, 
četrti pa, da se počasi navaja. Odgovor petega je nerazumljiv.  
 
Preglednica 5: Spremembe 

 

Največ težav so učenci imeli z novimi predmeti v šestem razredu (30 
%), odstotek manj (29 %) učencev je imelo težave s tem, da so se 
navadili novih sošolcev, 22 % učencem je težavo predstavljalo večje 
število učiteljev, 8 % učencev je največjo spremembo videlo v 
drugačni vlogi razrednika na predmetni stopnji. 10 % učencev je  
napisalo, da jim je največje težave predstavljalo naslednje: točno 
določen sošolec/sošolka (2 učenca), nenaden preskok, delo od doma, 
ocene, težavni učenci v oddelku, »ponavljalci« (učenci, ki so že drugič 
v šestem razredu). En učenec je povedal, da ni imel težav s 
spremembami. 
 
Preglednica 6: Čas prilagoditve 

 
 
Največ učencev (42 %) je potrebovalo, da so se privadili novemu 
načinu pouka en mesec. 34 % učencev se je nove situacije privadilo 
takoj, 13 učencev je potrebovalo, da os se prilagodili novim 
razmeram obdobje prvega ocenjevalnega obdobja (do konca 
januarja), 3 učenci se do sedaj še niso privadili novemu načinu dela. 
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Pod drugo sta dva učenca zapisala, da sta potrebovala približno dva 
tedna, en učenec se nikoli ni navadil novemu načinu dela. 
 
Preglednica 7: Razredna ali predmetna stopnja? 

 
 
65 % šestošolcev je odgovorilo, da jim je način dela na predmetni 
stopnji ljubši, medtem ko je 32 % učencem ljubši način dela na 
razredni stopnji. 
 
Preglednica 8: Sprememba ocen 

 
 
Največ (44 %) šestošolcev je odgovorilo, da so ocene po prehodu v 
šesti razred ostale enake, 41 % učencem so se ocene poslabšale, 10 
% učencem so se ocene izboljšale. Odgovora pod zadnjo rubriko nista 
veljavna. Učenci, katerim so se ocene spremenile, so za te 

spremembe našteli naslednje vzroke (najpogostejši): učenju in 
poslušanju (premalo ali več učenja, drugačnemu načinu učenja, 
premalo časa za učenje, odsotnost sprotnega učenja), večjemu 
številu predmetov, težji snovi, novim oddelkom in drugačnemu 
odnosu do šole, tremi in odsotnosti učiteljev. 
 
Preglednica 9: Več učenja 

 
 
82 % šestošolcev je povedalo, da porabi za učenje več časa, 13 % 
učencev porabi za učenje v šestem razredu enako časa kot v petem 
razredu, 4 % učencev se v šestem razredu uči manj. 
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Preglednica 10: Kaj pogrešajo šestošolci? 

 
 
Rezultati kažejo, da največ šestošolcev (37 %) pogreša bivše prijatelje 
in sošolce, 24 % šestošolcev ne pogreša ničesar, 13 % jih pogreša 
manj nalog, učenja, predmetov in ocen, še malo manj (11 %) jih 
pogreša svojo prejšnjo učiteljico, eno ali manjše število učiteljev . Ker 
imamo med šestošolci tudi učence, ki prehajajo ne samo v višji 
razred, ampak tudi na drugo (centralno) šolo iz podružničnih šol, jih 
je 6 % takih, ki bivše šole pogrešajo. Med ostale veljavne odgovore 
štejemo še naslednje: učenci pogrešajo še več zabave in mirno okolje 
ter več gibanja na svežem zraku.  
 
ZAKLJUČEK 
Prehod učencev iz razredne na predmetno stopnjo predstavlja zanje 
spremembo. Iz znanega se podajajo v njim manj znano učno okolje. 
Te spremembe prinašajo s sabo različna čustva. Rezultati raziskave 

na I. OŠ Žalec kažejo, da pri petošolcih še vedno prevladuje veselje. 
Pogosto učenci občutijo kombinacijo veselja in strahu pred nečim 
novim. Le pri majhnem odstotku učencev je prisoten samo strah. 
Petošolci se najbolj veselijo sklepanja novih prijateljstev in novih 
sošolcev, novih znanj, predmetov in novih izkušenj, pa tudi novega 
načina dela, kjer se bodo srečevali z več učitelji in več predmeti. 
Najvišji odstotek vprašanih petošolcev je odgovorilo, da jih je pri 
prehodu v šesti razred strah pridobivanja ocen (39 %), sledijo učenci, 
ki jih pri prehodu na predmetno stopnjo ni ničesar strah (23 %). 
Petošolci občutijo strah še pred novimi učitelji ter novimi/drugimi 
sošolci. Posamično so navedli še nekaj drugih vzrokov. S 
pridobljenimi rezultati ankete petošolcev lahko primerjamo rezultate 
ankete, izvedene v šestem razredu. Več kot polovica učencev je 
napisala, da je bil prestop na predmetno stopnjo zanje enostaven, 
niso imeli večjih težav, vendar je tudi odstotek tistih, ki so napisali, 
da so se težko privadili na spremembe dokaj visok (41 %). Največ 
šestošolcev se je na šesti razred privadilo v roku enega meseca ali 
takoj, 15 % učencev je za to potrebovalo čas prvega polletja. Pri 
privajanju na nov sistem poučevanja so imeli šestošolci največ težav 
z novimi predmeti, novimi sošolci in večjim številom učiteljev, a jim 
je po podatkih raziskave kljub temu ljubši način poučevanja na 
predmetni stopnji (65 %). Pri skoraj polovici šestošolcev so ocene 
ostale enake, vendar je odstotek tistih, ki so zapisali, da so se jim 
ocene poslabšale skoraj v enaki meri visok (42 %). Za učenje porabi 
83 % šestošolcev več časa kot v petem razredu. Učenci v šestem 
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razredu najbolj pogrešajo bivše sošolce in prijatelje, manj nalog, 
učenja, ocen, predmetov, prejšnje učitelje. 24 % šestošolcev ne 
pogreša nič. Iz rezultatov ankete lahko razberemo, da trditev po 
(Šmid, 2014) drži. Večina učencev s prehodom na predmetno stopnjo 
nima večjih težav oziroma se z njimi uspešno spopadejo že v uvodnih 
mesecih šolskega leta in se novi situaciji, v našem primeru, drugačni 
obliki poučevanja, prilagodijo in jo po rezultatih naše raziskave tudi 
sprejmejo, se nanjo navadijo, tudi vzljubijo (cca. 2/3 šestošolcev). 
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Spodbujanje razvoja 
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MANUELA LEBEN BEZJAK, mag. prof. zgodnjega učenja in 
poučevanja 
Osnovna šola Velika Nedelja: Vrtec Podgorci/Zvezdice 
manuela.leben-bezjak@guest.arnes.si 

 
Povzetek: V prispevku Spodbujanje senzomotorike v skupini 1–2 let 
predstavljam dejavnosti, ki smo jih izvajali, ter jih v začetku članka 
podkrepim s teoretičnim delom. V teoretičnem delu bomo spoznali, 
kaj je senzomotorika, kako poteka njen razvoj v zgodnjem obdobju 
življenja in na kak način jo lahko spodbujamo vzgojitelji in 
vzgojiteljice v vrtcih. V praktičnem delu pišem o dejavnostih za 
spodbujanje ravnotežja, opisujem dejavnosti, ki smo jih izvajali za 
spodbujanje tipanja, vidnih in slušnih zaznav, ter okusa.  
 
Ključne besede: predšolski otrok, senzomotorika, čutila, razvoj  
 
Abstract: In the article I present the activities we carried out and 
support them with theoretical work at the beginning of the article. In 
the theoretical part we will get to know what sensorimotor skills are, 
how their development takes place in the early period of life and how 

we can encourage educators in kindergartens. In the practical part, I 
write about activities to promote balance, describe the activities we 
carried out to promote touch, visual and auditory perception, and 
taste. 
 
Keywords: preschool child, sensorimotor, senses, development 
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UVOD 
V predšolskem obdobju je razvoj motorike v ospredju. To je obdobje, 
ko se gibalne sposobnosti najhitreje razvijejo. Razvijajo se seveda 
tudi čutila in občutenja. Ob opazovanju otrok ugotavljam, da 
senzomotorični razvoj pri otroku stimulira zaznave, ki omogočajo 
naprednejši motorični razvoj. Ob enem pa motorični razvoj omogoča 
otroku še več odkrivanja sveta preko čutil. Tako sem se odločila, da 
bom to medsebojno povezanost senzorike in motorike podrobneje 
raziskala v teoriji in praksi. Velik izziv je bila priprava na vzgojno delo 
v prvi starostni skupini, da bi pri otrocih načrtno spodbujali 
senzomotorični razvoj. Na nivoju vrtca imamo sicer letos prednostno 
nalogo razvoj grafomotorike, a v naši najmlajši skupini smo dali 
prednost senzomotoriki, saj je osnova za kasnejši razvoj. Dejavnostim 
za spodbujanje senzomotorike smo dali poudarek konec meseca 
februarja 2022, ker pa so otroke zelo pritegnile, smo se vzgojiteljice 
odločile in nadaljevale z njimi še cel marec in jih načrtno vključevale 
tudi v druge teme.  
 
Senzomotorika 
Z besedo senzomotorika označujemo dva medsebojna, a samostojna 
sistema; senzornega in motoričnega. Preko senzornega ali čutno-
zaznavnega sistema se sprejemajo, pretakajo in predelujejo zunanje 
informacije in tiste, ki prihajajo v centralni živčni sistem iz 
kinestetičnih receptornih organov. Motorični pa zajema sisteme 
motoričnih centrov, motorične živčne poti iz centralno živčnega 

sistema (Rajtmajer, 1991). Nenehno smo izpostavljeni številnim, v 
večini podzavestnim dražljajem; občutkov na koži, dotikov 
predmetov, premikanja telesa … Ti dražljaji so zelo pomembni, saj s 
tem možgani ostajajo v stanju urejenosti in človek se dobro počuti. 
Do sedmega leta so možgani pretežno obvladovani stroj smiselnih 
zaznav. Majhen otrok ne razmišlja o idejah, zaposlen je s tem, da 
predmete in stvari občuti. Starejši otrok nadomesti seznzomotorične 
aktivnosti  z duševnimi in socialnimi reakcijami (Kremžar in Petelin, 
2001). Senzomotorika označuje obdobje majhnega otroka, kjer se 
menjujeta dražljaj in odziv, kar pa vodi v pridobivanje novih znanj in 
gibalnih vzorcev. V predšolskem obdobju je izgradnja 
psihomotoričnih vzorcev v ospredju motoričnega razvoja. Razvoj je v 
tem obdobju v veliki meri odvisen od staršev in vzgojiteljev (Lopatec, 
2013). 
 
Senzorni sistem 
Da možgani pravilno delujejo, potrebujejo senzorne vnose, ki so 
hrana za možgane. Obstajajo trije nivoji receptorjev, ki delujejo kot 
sprejemniki  dražljajev in nam omogočijo pridobiti pomembne 
informacije o samem sebi in okolju : 

1. Receptorji iz okolice (ekteroreceptorji), ki zaznavajo okus, voh, tip 
ter vidne in slušne dražljaje. 

2. Receptorji iz mišično-skeletnega sistema in glave 
(proprioreceptorji), ki sprejmejo dražljaje preko kit, mišic in sklepov 
in nam podajo informacijo o položaju telesa v povezavi s prostorom. 



32 
 

3. Receptorji iz notranjosti telesa (interoreceptorji), ki delujejo 
nezavedno ter nam sporočijo lakoto, zaspanost, slabost, interno 
bolečino, potrebo po izločanju (Senzorna integracija, 2011).  
 

Razvoj senzomotorike pri otroku 
Na začetku so gibi otroka počasnejši in grobi, saj mora o njih zavestno 
razmišljati. Po mnogih ponovitvah se zavest vedno manj vključuje, saj 
postanejo gibi sistematizirani. Gibanje se izvaja na osnovi fine 
motorike kot gibalni stereotip. Pojav gibalnih stereotipov govori o 
avtomatski regulaciji gibanja, ki poteka preko malega, notranjega 
senzomotoričnega kroga. Gibalna aktivnost torej otroku omogoča 
pridobivati senzorične podatke; ti pa vplivajo povratno na otrokovo 
gibanje. Več kot je seznomotoričnih izkušenj, bolj se ujemajo 
senzorični in motorični podatki, uspešnejši je otrok v konkretnem 
gibanju. Gibalna aktivnost omogoča otroku pridobivati senzorične 
podatke, ti pa vplivajo povratno na otrokovo gibanje. Tako pride do 
povezovanja perceptivnih in motoričnih podatkovna nivoju 
senzoričnih in motoričnih centralov v centralnem živčnem sistemu. 
Več kot je senzoričnih izkušenj, bolj se ujemajo senzorični in 
motorični podatki (Rajtmajer, 1990). Kremžar in Petelin (2001) 
menita, da občutenja predstavljajo hrano za možgane, saj dajejo 
energijo in znanje, ki je potrebno za uravnavanje in krmiljenje telesa 
in razuma. Vsaka mišica, sklep, vsa čutila in drugi pomembni organi 
pošiljajo možganom svoje dražljaje. Možgani pa za svoj razvoj te 

dražljaje potrebujejo.  Pretok obvestil oz. dražljajev  poteka preko 
čutila v možgane, do mišic in določenih gibov ter vedenja.   
 
Pomen zgodnjih izkušenj na razvoj senzomotorike 
Zaznavanja sebe in okolja otroka ne moremo naučiti. Lahko pa 
ustvarimo situacije, v katerih ima različne možnosti senzoričnih 
dražljajev. Zaznavanje je odvisno od opazovanja, kar je pa treba 
spodbujati. Z opazovanjem in odkrivanjem sveta otrok pridobi 
gradivo za razvoj drugih sposobnosti (Kraljič, 2001). Razvoj 
senzomotoričnih sposobnosti je odvisen od zorenja in izkušenj, zato 
je individualen pri vsakem otroku. Fiziološko osnovo senzoričnih 
procesov tvorijo čutna področja: kinestetični receptorji, vidno, 
slušno, taktilno področje (Rajtmajer, 1990). Igralne dejavnosti za 
razvijanje senzoričnih/senzomotoričnih sposobnosti načrtujemo 
vsak dan. Organiziramo jih tako, da otroci ob njih doživljajo uspehe 
(Kraljič, 2001). Pri predšolskih otrocih se ukvarjamo z razvojem 
čutnega zaznavanja, s pomočjo vidnih, tipnih, slušnih in kinestetičnih 
receptorjev. Najpomembnejši je vidni, ki ga podkrepimo še z ostalimi 
(Rajtmajer, 1991). 
 
Težave na področju senzorne predelave se zato kažejo kot: 
− slabše reagiranje na dražljaj (npr. zdi se, kot da otrok ne sliši), 
− otopelost, odtujenost, odmaknjenost in mirovanje, 
− zmedenost pri spremembah rutin, 
− nereagiranje na bolečino, 
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− slaba koordinacija gibov, 
− preobčutljivost na zvok, svetlobo, vonj, dotik, okus, 
− dajanje stvari v usta, ovohavanje, ogledovanje predmetov, 
− migetanje s prsti pred očmi (Senzorna integracija, 2011). 
  
Dejavnosti za vzpodbujanje ravnotežja – primer dobre prakse 
Dejavnosti za spodbujanje ravnotežja in drugih motoričnih 
sposobnosti izvajamo že vse šolsko leto. Odkar vsi otroci hodijo, 
zahajamo v gozd, tam otrokom pustimo, da gozd raziskujejo in ob 
enem spoznavajo, ter urijo svoje spretnosti. Nedvomno gibanje v 
gozdu zelo pripomore k dobremu ravnotežju otroka, saj hodi po 
različnih podlagah, podrtih deblih, se vzpenja in spušča po hribu. V 
našo gozdno igralnico smo povabili tudi starše, ki so nam pomagali, 
da so otroci lahko premagovali gozdna igrala, kot je hoja po dveh ali 
štirih čez mrežo, hoja čez lesen mostiček in premagovanje poligona 
iz štorov. V igralnici ne omejujemo uporabe tobogana, na katerem 
otroci urijo zraven ostalih motoričnih sposobnosti tudi ravnotežje. 
Veliko hodimo po črti in blazinah. 
             
 
 

 
Slika 1: Plezanje po hribu, hoja po gozdu 

Vir: Lasten 

 
Dejavnosti za vzpodbujanje tipanja in vidne zaznave 
Na temo zima smo izvedli likovno dejavnost, s katero smo povezali 
spoznavanje oblačil. Lepili smo pom pome na izrezane oblike rokavic 
iz šeleshamra. Otroci so se najprej samo igrali s pom pomi in jih 
stiskali, nato pa so s pomočjo vzgojiteljic namazali lepilo in jih prilepili 
na rokavičko tja, kamor so želeli. Otrokom sva prinesli ledene kocke, 
da so jih lahko tipali. Prav tako pa sva skupaj v veliko posodo nalili 
vodo in vanjo postavili plavajočo raco ter čez noč postili zunaj. Vse 
skupaj so spoznavali skozi tipanje. Otroci so se odzivali z besednim 
komuniciranjem »ušššš«, s čimer so nakazali, da jim je led mrzel. Prav 
tako smo v igralnici spoznali sneg, ki smo ga oblikovali v kepo in dali 
v posodo. Vendar se je dokaj hitro spremenil v vodo. Podobno pa se 
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je zgodilo tudi z ledom. Otroci so se z njim kar nekaj časa igrali, ga 
prestavljali iz ene posode v drugo, ob tem pa se je led spreminjal v 
vodo, kar jim je bilo še bolj zanimivo, saj jim je voda nekoliko bolj 
znana skozi vsakodnevno rabo. Otroci so pri dejavnosti uživali, kar je 
bilo možno razbrati iz njihove neverbalne ter pri nekaterih tudi 
verbalne komunikacije. 
 

 
Slika 2, 3: Igra z ledom in lepljenje pom pomov 

Vir: Lasten 

 
S pomočnico sva pripravili senzorne vrečke. V senzorne vrečke sva 
dali vodo in jih različno obarvali ter v njih dali različne materiale. V 
eno vrečko sva dali pom pome ter gumbe in vodo obarvali roza. V 
drugo vrečko sva dali zeleno barvo ter pom pome in nekaj mehkih 
zvezdic. V tretjo vrečko pa sva dali malo olja, vodo ter lesene perlice. 

Četrto vrečko sva napolnili z rižem, peto pa s kuskusom. Vse vrečke 
sva s pomočjo prilepili na mizo, kjer so ostale nekaj tednov. Otroci so 
do vrečk prihajali v veliki meri, vendar bolj individualno ter po želji 
vsakega posameznika. 
                                                                                                              

 
Slika 4: Senzorne vrečke in igra dečka z njimi 

Vir: Lasten 

 
Otroke sva spodbujali k tipanju (trde in mehke) vsebine vrečke, kjer 
sva poimenovali lastnost predmetov v vrečki ter otrokom poskušali 
čim bližje približati, kaj so trdi in kaj mehki predmeti. Otroci so imeli 
na tabli v knjižnem kotičku prilepljene ilustracije živali, pri čemer je 
bil del živali iz drugačnega materiala, da so ga lahko potipali, žival 
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pobožali. Ob prehodih ter dejavnosti umirjanja smo te živali tudi 
uporabili pri mizah, kjer so otroci po dva skupaj božali in tipali živali, 
oziroma material. Otroke sva spodbujali k poimenovanju živali, 
vendar večina otrok iz skupine še ne govori in so se posluževali 
posnemanja oglašanja živali. S spoznavanjem tipa povezali tudi 
likovno dejavnost. Z vzgojiteljico sva izdelali ptice in nanje dali barvo 
ter jih dali v vrečko in jo zaprli z zadrgo. Otroci so skozi vrečko barvo 
razporedili po pticah in jih tako prekrili z barvo. Otroci so vidno 
uživali, nekateri so vrečke vrečke mečkali, jih obračali ter vsebino 
poskušali spoznati tudi na drug način – z odpiranjem.   
 

 
Slika 5: Slikanje ptičkov 

Vir: Lasten 

 
 

OKUS 
Otrokom sva pripravili dejavnost, z namenom spodbujanja čutne 
zaznave – okus. V en krožnik sva stisnili sok limone, v drug krožnik pa 
nasuli nekaj sladkorja. Vsak izmed otrok je poskusil limon sok ter 
sladkor. Otroci so imeli dokaj podobne odzive, vsem je bil bolj všeč 
sladkor. Poskusili sva tudi tako, da sva pred otroke postavili oba 
krožnika hkrati, kjer je bil najbolj zanimiv odziv dečka, ki je krožnik z 
limoninim sokom odrinil vstran od sebe ter še bližje k sebi potegnil 
krožnik s sladkorjem. Otroci so vedno znova in znova hoteli 
»poskusiti« sladkor, ob limoninem soku pa so nekoliko skremžili 
obraz. Prav tako sva ta dan ob sadni malici otroke spraševali, ali je 
sadje kislo ali sladko. Deklici, ki sta starejši, sta povedali, kdaj se jima 
je zdelo kislo. Prav tako pa je eden izmed dečkov ponovil za njima. 
Novinec, ki je bil ta dan v vrtcu že tretjič, je bil nekoliko boljše volje, 
vendar limoninega soka ni želel poskusiti in je poskusil samo sladkor. 

 

 
Slika 6: Deček okuša kislo – sladko, Vir: Lasten 
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SLUH 
Skozi dan smo poslušali glasbo in različne zvoke. Poslušali smo 
Avsenikovo Golico, odseke Živalskega karnevala (od vsake živali 
odsek), posnetek zvokov iz narave (veter, dež, oglašanje ptic ...) in 
posnetek oglašanja različnih živali na spletu ter oglašanje domačih 
živali s pomočjo zvočne knjige. Ob poslušanju oglašanja domačih 
živali iz knjige so vsi sedeli pri mizi. Vzgojiteljica je imela v naročju 
novinca, ki je bil sicer malo slabše razpoložen, vendar se je ob vsakem 
zvoku umiril ter radovedno prisluhnil in opazoval, kaj je bilo to. Prav 
tako je vzgojiteljica najprej spustila zvok, nato pa sva otroke vprašali, 
ali vedo, katera žival se oglaša. Nekateri so živali poimenovali, vendar 
so v večini posnemali oglašanje živali, ki je bilo predvajano. Nato pa 
smo pogledali, katera žival je na ilustraciji. Tukaj so nekateri otroci 
prav tako poimenovali žival, nekateri pa le posnemali njeno 
oglašanje. Po koncu sva otrokom pri mizi dali koruzo, da so jo potipali 
in spoznali. Nato pa smo jo položili v nižjo plastično posodo, da so jo 
spoznali tudi s stopali in so bosi poskušali stati na njej. Po končani 
aktivnosti smo nekaj koruze tudi odnesli kozam v bližini vrtca. 

 
Slika 7: Gledanje in poslušanje zvočne knjige 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 8: Luščenje koruze za živali in koruzna čutna pot 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 
Odzivi otrok so bili presenetljivi, saj so vsi pri dejavnostih aktivno 
sodelovali ter jih raziskovali. Večino aktivnosti smo kasneje 
ponavljali, saj večkrat otrokom nekaj daš, bolj širijo svoje znanje in 
spoznavajo nove predmete. Prav tako se mi zdi smiselno izpostaviti 
to, da je tudi novinec z zanimanjem spremljal aktivnosti ter ob 
poslušanju glasbe oziroma oglašanja živali izkazoval ugodje. Otroci so 
vsakič vse dejavnosti spremljali z zanimanjem ter jih ponovno 
raziskovali. Ponovili smo vse dejavnosti razen dejavnosti, pri kateri bi 
urili okus. Vonja nismo spoznavali, saj so otroci za to dejavnost 
premajhni. Otroci so imeli senzorne vrečke z vsebino prilepljene na 
mizi, kamor so velikokrat zahajali, po popustitvi lepilnega traku, s 
katerim so bile vrečke prilepljene, so vrečke sneli z mize ter jih 
mečkali, metali, grizli, poskušali dobiti vsebino ven ter skoznje kukali 
druge otroke. Prav tako so imeli na tabli v knjižnem kotičku pritrjene 
živali, katere so lahko tipali in božali, nekajkrat pa sva jim tudi 
ilustracije živali podali k mizam, da so lahko vsi sodelovali in imeli 
dovolj prostora za spoznavanje različnih materialov. Barvanje skozi 
senzorno vrečko smo ponovili pri barvanju pustnih mask, kjer so 
otroci znova pokazali ugodje ob tipanju vsebine skozi vrečko, se 
smejali, nekateri so vokalizirali, v večini pa je vsem bila aktivnost 
zanimiva še posebej takrat, ko smo vrečko odprli in iz nje vzeli njihov 
izdelek (ptička ali masko). Otrokom smo sicer med vsemi aktivnostmi 
postavljali vprašanja, vendar smo v večini zaradi starosti otrok nanje 
odgovarjali sami. Otrokom smo kasneje namesto koruze ponudili 

čutno pot (sestavljeno iz večih postaj), katero so nekateri prehodili z 
zanimanjem, nekateri pa le posamezne postaje. V primeru 
individualnega pristopa spoznavanja vsake čutne postaje bi se 
mogoče odzvali nekoliko bolje, kot sedaj ko so imeli ponujeno 
celotno čutno pot. Glavni cilji so bili sproščeno izvajanje naravnih 
oblik gibanja, predvsem ravnotežja, spodbujanje razvoja fine 
motorike, ter čutnih zaznav (tip, sluh, okus, vid). Dejavnosti smo 
prilagodili tako, da so otroke res motivirale in pritegnile, bile so 
kratkotrajne, a smo jih večkrat ponovili. Zastavljene cilje smo dosegli, 
seveda jih pa treba utrjevati tudi v prihodnje.  
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Primeri didaktičnih iger kot 
orodij za opismenjevanje pri 
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razredu 
 
TINA BAJC HLAD, mag. prof. razrednega pouka z angleščino 
tina.bajchlad@gmail.com 
 
Povzetek: Igra je otrokova primarna potreba in ni le sprostitvena 
dejavnost, ampak tudi pomembno sredstvo učenja in prenosa novih 
znanj ter spoznanj. Otroci se v času igranja sprostijo in prepustijo 
svojim občutkom. Dober pedagog bo v svoje delo vključeval igre, ki 
bodo učence motivirale in jim omogočile napredovanje s pomočjo 
preprostih dejavnosti, ki jih razumejo in so v njih uspešni. Umeščanje 
tujega jezika v prve razrede osnovnošolskega izobraževanja je 
prineslo kup dilem in vprašanj, kako naj bi se učitelji tega lotili in na 
čem naj bo poudarek. Z leti opazovanja prakse, pa lahko trdimo, da 
vključevanje gibanja, igre in pesmi v sklopu poučevanja tujega jezika 
na razredni stopnji otrokom pomaga, da v uporabi jezika 
napredujejo. 
 

Ključne besede: tuj jezik, igre, opismenjevanje 
 
Abstract: Play is a child's primary need and it is not only a relaxing 
activity, but also an important means of learning and transferring 
new knowledge and insights. While playing, children relax and 
embrace their emotions. A good educator will strive to include games 
into their work, aiming to motivate students and facilitate their 
progression through successfully completing simple activities at their 
level of understanding. Including foreign language lessons in the 
curriculum of the first grade of primary education has brought with 
it a plethora of dilemmas and questions such as establishing the 
correct way of introducing the language to students and which of its’ 
aspects should be emphasized. Through years of observing practice 
we can conclude that the inclusion of movement, play, and song as 
part of teaching foreign language at the grade level help children to 
progress in language usage.   
 
Keywords: foreign language, games, literacy development 
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UVOD 
Slovenski šolski sistem angleščino na razredni stopnji vpeljuje že od 
prvega razreda naprej. Učenci se s tujim jezikom sicer srečajo že prej, 
saj so obdani s tujimi televizijskimi in radijskimi programi, vedno 
pogosteje pa tudi preko računalniških in telefonskih aplikacij ter 
preko spleta. Učenje v takih situacijah poteka spontano in otroci 
informacije sprejemajo kot »goba«. Ne skrbi jih, kaj in koliko se bodo 
naučili in nimajo zadržkov, če naredijo napako. Način spontanega 
učenja in veselje do izražanja v tujem jeziku je treba nadaljevati in 
spodbujati tudi v sklopu obveznega šolanja. Učenci se bodo namreč 
največ naučili preko igre in druženja, če potekata v sproščenem 
okolju. V sklopu članka se bomo posvetili teoretičnemu okvirju za 
osnovo poznavanja pomembnosti učenja tujega jezika najmlajših in 
predstavili konkretne primere didaktičnih iger, s katerimi se učenci 
učijo prvega branja in zapisovanja pogosto rabljenih in dobro znanih 
besed v tujem jeziku.  
 
Pomembnost učenja tujega jezika 
Čas, v katerem živimo, je čas hitrega razvoja, napredka in 
globalizacije. Posameznik tako ne živi le na domačem tržišču, temveč 
ima odprte možnosti dela in sodelovanja tako rekoč po vsem svetu. 
Za konkurenčnost na tržišču pa je pomembna sproščena 
komunikacija, ki največkrat poteka v angleškem jeziku. Z učenjem 
tujega jezika pri mlajših učencih dosežemo, da se jezika naučijo na 
preprost in zabaven način. Tako pridobijo motivacijo in osnove jezika 

že v prvih razredih osnovne šole, kar je dobra popotnica za nadaljnje 
šolanje. Nadaljujemo lahko z mislijo Abdyhalykove (2016), ki pravi, 
da je v sodobnem svetu postalo učenje tujega jezika ključni element 
profesionalnega učenja in usposabljanja. Strokovnjaki z različnih 
področij zahtevajo visoko raven znanja jezikov, saj to vpliva na 
uspešnost reševanja težav in profesionalni razvoj. Bakhsh (2016) 
navaja mnenje avtorja Harmer (2008), ki pravi, da bi morali učitelji, 
ki poučujejo najmlajše učence, vložiti veliko časa v raziskovanje in 
razumevanje, kako učenci delujejo in mislijo. V nadaljevanju opisuje 
izzive, povezane s poučevanjem najmlajših in pravi, da je delo za 
učitelje mlajših učencev zelo zahtevno, saj je njihova koncentracija 
šibka in jih drugi dražljaji zelo hitro zmedejo. Učenci se radi zabavajo 
in igrajo, zatorej naj bi učitelji izbirali metode dela, ki so učencem 
blizu in sovpadajo z otroško naravo. Igre so lahko ena izmed metod, 
ki jih lahko uporabimo, da se izognemo dolgočasju v razredu. 
Posebno mesto zavzemajo pri poučevanju tujega jezika, saj pozitivno 
učinkujejo tako na učence kot tudi na učitelje. Slednji lahko preko 
uporabe iger dosežejo učne cilje na področju učenja besedišča. 
Besedišče je osnovni gradnik in ključ za učenje jezika. Učiti besedišče 
s pomočjo iger pa je postalo ključnega pomena pri poučevanju 
angleškega jezika, saj preko zabave narašča zanimanje za učenje, 
prav tako pa tudi spodbuja uporabo jezika v spodbudnem in varnem 
okolju (Bakhsh, 2016).  
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Mlajši učenci 
Bakhsh (2016) vključuje v skupino mlajših učencev vse otroke, ki 
začnejo šolanje med petim in šestim letom, pa vse do dvanajstega 
leta starosti. Vsekakor pa starost otroka ne sovpada nujno z njihovo 
zrelostjo. V nadaljevanju predstavi misli avtorja Philips (1993), ki 
navaja, da na zrelost otrok vpliva več dejavnikov – kulturni, spol 
otroka, okolje, v katerem odrašča (mestno ali vaško) in vpliv staršev. 
Pomembno je tudi zavedanje, da nekateri otroci hitreje odraščajo, 
drugi pa potrebujejo več časa. Dober učitelj mlajših otrok se mora 
zavedati vseh teh dejavnikov in razlik med otroki, ker le z 
razumevanjem populacije, ki jo ima pred seboj, lahko pripravi 
primerne dejavnosti za učni proces, ki bo ustrezal otrokom in jim 
pomagal napredovati. V nadaljevanju Bakhsh (2016) predstavi več 
avtorjev, ki so definirali mlajšega učenca. Halliwell (1992) pravi, da 
imajo mladi učenci dobre sposobnosti interpretacije, ne da bi 
natančno razumeli dejanski pomen posameznih besed. Kreativno 
uporabljajo okrnjeno besedišče ter se učijo spontano in posredno. 
Pomembno je vedeti, da je njihova domišljija vedno aktivna. V stvari, 
ki jih počnejo in govorijo, vnesejo dobro voljo in zabavo. Yetenberg 
(1990) je za mlade učence dejal, da imajo težave z ločevanjem med 
resničnostjo in domišljijo, kar bi lahko privedlo do težav, kjer učitelji 
ne bi razumeli njihove realnosti in se ne bi znali spopadati z njo. 
Učenci v začetku svojega šolanja ne želijo delati individualno, temveč 
v družbi, še posebej pri igri in pri dejavnostih. Uporabljajo jezikovne 
spretnosti, vendar niso obremenjeni z njihovim teoretičnim 

poznavanjem. Učijo se s pomočjo uporabe gibanja, mimike in kretenj. 
Philips (1993) je izpostavil predvidevanje, da bodo učenci, ki se 
začnejo učiti tuj jezik zgodaj, postali učenci, ki se bodo celotno učili. 
Ne osredotočajo se na pomen posameznih besed, ampak se odzivajo 
na osrednjo temo povedanega. Poudaril je tudi pomembnost kratkih 
in razumljivih navodil, da otroci lažje sledijo dejavnosti in vedo, kaj 
učitelj od njih pričakuje. Naloge morajo biti zabavne in oblikovane 
tako, da učenci preprosto dosežejo cilj, ki je predviden. Prav tako je 
pomembno, da so dejavnosti motivacijske in spodbudne, da mladi 
učeči občutijo zadovoljstvo, ko jih opravijo. Slattery (2001) poudarja 
nekatere lastnosti mladih se učečih – radovedni, igrivi, domiselni. Kot 
osebnost se hitro razvijajo in uživajo v znanih rutinah in ponovitvah. 
Učijo se s poslušanjem, ponavljanjem, opazovanjem in izvajanjem. 
Vsi navedeni avtorji pa pravijo, da potrebujejo mlajši otroci več 
različnih kratkih dejavnosti, saj imajo krajši čas pozornosti in manj 
koncentracije. Čok (1999) pravi, da poučevanje tujega jezika na 
zgodnji stopnji od učitelja zahteva posebne spretnosti in intuicijo. Te 
veščine se razlikujejo od tistih, ki jih potrebujemo za poučevanje 
mladostnikov in odraslih. Da pridobimo primerne spretnosti in 
veščine, moramo poznati otrokov svet in njegov vsakdanjik. Vsebine 
jezika pa morajo biti povezane z učencem samim, saj se njegov 
izkušenjski svet počasi širi in je v ospredju njegova egocentričnost.  
Slattery (2001) v Bakhsh (2016) pravi, da otroci naučeno snov 
opisujejo v maternem jeziku, saj s tem utrdijo znanje in razumevanje.  
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Opismenjevanje in standardi iz učnega načrta 
Slovar slovenskega knjižnega jezika opismenjevanje opredeli kot 
proces učenja branja in pisanja ter kot pridobivanje znanj in 
sposobnosti za opravljanje kakega dela ali dejavnosti na različnih 
področjih. Opismenjevanje v posameznih jezikih se seveda razlikuje, 
saj so specifike vsakega jezika temelj, na katerem sloni 
opismenjevanje. Skela, Sešek in Dagarin Fojkar (2009) v zborniku 
Borg (2009) pravijo, da ima angleščina za razliko od slovenščine zelo 
slabo ujemanje zapisov in glasov, kar je za opismenjevanje mlajših 
slovenskih otrok v angleščini velik izziv. V učnem načrtu za 
poučevanje tujega jezika v 2. in 3. razredu si lahko preberemo 
osnovo, na kateri gradimo opismenjevanje v tujem jeziku. Treba je 
vedeti, da moramo z opismenjevanjem izhajati iz posebnosti 
začetnega opismenjevanja v učnem jeziku. Oba jezika moramo med 
seboj povezovati in dopolnjevati. Opismenjevanje pa moramo 
prilagoditi glede na otrokov razvoj in njegov napredek. Tako kot v 
maternem jeziku se tudi v tujem jeziku opismenjevanje najprej začne 
s poslušanjem in otrokovim odzivom. Slednji je lahko nebesedni 
(mimika, kretnje, izvršitev dejanja, risanje …) ali besedni, ki je najprej 
v maternem jeziku in šele nato v tujem jeziku (Pevec Semec, Juriševič, 
Pižorn in Jazbec, 2013).  
V učnem načrtu za tuj jezik v 2. in 3. razredu se na pisanje in branje 
navezujeta dva minimalna standarda: 
− prepozna zapis osnovnega, pogosto rabljenega besedišča ter 

pomen besednih zvez v okviru znanih tem; 

− razume posamezne preproste in znane besede, besedne zveze ob 
nebesedni podpori (npr. slikah, predmetih) (prav tam).  

 
Zgoraj omenjena standarda sta nam v pomoč pri oblikovanju ciljev, 
ki naj bi jih dosegli učenci in dejavnosti, preko katerih bi cilje izpolnili. 
Na učiteljih pa je, kako bodo cilje zastavili in s kakšnimi dejavnostmi 
jih bodo dosegli.  
 
Metode poučevanja angleščine za mlajše učence  
Mlajši učenci, ki so na začetni stopnji učenja, so po naravi radovedni 
in jih zanimajo vse nove stvari. Njihov um in spomin sta navadno 
jasna in čista in ne poznata strahu pred nepoznanim. Če se želijo 
povezati z vrstniki, ki so tuje govoreči, bodo našli pot in uporabili 
neverbalne načine komunikacije. Zanimivo je, da se otroci lahko 
skupaj igrajo in ne čutijo nobenih jezikovnih preprek. Zanimivo je tudi 
vedeti, da lahko obnovijo, prevedejo povedano v materni jezik in 
povedo odraslim, ne glede na to, v katerem jeziku je bilo sporočilo 
podano (Stakanova in Tolstikhina, 2014). Ne glede na to, kakšno 
metodo uporabimo pri poučevanju tujega jezika, vedno naletimo na 
enako težavo – otroci se opirajo na jezikovne vzorce in strukture, ki 
jih poznajo iz svojega maternega jezika in se njihove pravilne rabe 
pravzaprav še vedno učijo. Po drugi strani pa so na komunikacijo 
pripravljeni, čim se naučijo le nekaj besed v tujem jeziku (Stakanova 
in Tolstikhina, 2014). Čok L. (Čok idr., 1999: 184) predstavi idejo 
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avtorjev Cicogna, Danesi, Mollica (1992), kako poteka reševanje 
problemov z igro preko štirih faz: 
− Faza razumevanja problema. 
− Faza načrtovanja poti do rešitve. 
− Faza reševanja. 
− Faza vrednotenja rešitve.  
 
Reševanje problemov v sproščenem okolju, kot ga ponuja igra, je za 
učence spodbudno in od njih na prijeten način zahteva miselno 
aktivnost, ustvarjalnost, sodelovanje … Predstavlja jim izziv, s katerim 
na zabaven način pridejo do rešitve. Pot, ki jo opravijo do rešitve 
problema, in rešitev sta prepleteni z učenjem novega in utrjevanjem 
že znanega. Učitelj mora pri načrtovanju dejavnosti za učenje 
drugega jezika upoštevati načelo, da otrok najboljše sodeluje v zanj 
smiselnih dejavnostih in vsebinah. Zmožen mora biti sodelovati 
skladno s svojim razumevanjem drugega jezika in zmožnostjo 
izražanja v njem (Woolf, 1997 v Rutar, 2014). Uporaba iger pri pouku 
tujega jezika spodbuja otroke, da pridobijo motivacijo in zanimanje 
za dejavnost (Stakanova in Tolstikhina, 2014). Bakhsh (2016) navaja 
misli avtorja Halliwell (1991), ki pravi, da igre niso le zabava, temveč 
spodbujajo željo po komunikaciji. Jezik, uporabljen v sproščeni 
komunikaciji med igro, pa je nepredvidljiv in učenci morajo sami 
tvoriti dialog. Sproščen in kreativen način komunikacije pa mora 
spodbuditi učitelja, da v razredu oblikuje okolje, kjer učenci lahko 
izrazijo sami sebe. Uporaba iger pri učenju besedišča za najmlajše 

učence zahteva usposobljenega učitelja, ki vključuje igranje in 
obvlada jezik (Bakhsh, 2016). Učitelj lahko igre kupi, sledi vzorcu za 
izdelavo ali pa si jih sam izmisli. Vsako igro pa uskladi s cilji 
jezikovnega uzaveščenja, vzgajanja ter izkušenjskega ravnanja (Čok 
idr., 1999). Pripravo na delo si učitelj olajša tako, da igre (material za 
igre) pripravi in zaščiti za trajnejšo uporabo. Učence mora naučiti 
skrbnega rokovanja s pripomočki in primernega odnosa do 
ponujenega materiala. Avtorji strokovnih in znanstvenih del igre 
delijo po različnih kriterijih. Omenili bomo zapis Čok (1999), saj 
najbolj sovpada igrami predstavljenimi v prispevku, ki smo ga 
sestavili. Tako poznamo spoznavne igre, ki uvajajo preprosta govorna 
dejanja – pozdrav, predstavljanje, opisovanje lastnosti in značilnosti 
osebe ali stvari. Igre dopolnjevanja, zbiranja, urejanja večajo besedni 
zaklad določenega tematskega polja. Kot zadnji razdelek avtorica 
predstavi žreb besed, razrezanke besedila, razrezanke podob in risb, 
povezovanje risbe in besede – igre, ki spodbujajo upovedovanje. 
Učitelj igre v pouk vnaša ciljno usmerjeno z jasno predstavo, kaj bo z 
igro dosegel. Po izvedeni dejavnosti pa oceni potek igre, učinkovitost 
in dosego zastavljenih ciljev.  
 
Razlogi za vključevanje iger v jezikovni pouk 
Učne ure, ki potekajo kot predavanje, so za mnoge učence 
dolgočasne in zato hitro izgubijo pozornost. Nasprotno pa 
interaktivno zasnovane učne ure ustvarjajo okolje, ki učence 
spodbuja k pozornosti in sodelovanju. Učitelj naj ure naredi zanimive, 
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navdušujoče in zabavne. Kot je vsem dobro poznano, govorjenje ni 
poučevanje in poslušanje ni učenje (Senthamarai, 2018). Simpson 
(2015) navaja deset razlogov, s katerimi utemelji, zakaj je dobro, da 
učitelj v pouk jezika vključuje igre.  
− Igre oblikujejo okvir za polnopomensko komunikacijo.  
− Polnopomenska komunikacija služi kot osnova za širok vnos 

podatkov. 
− Igre ustvarijo motivacijsko bogato vzdušje tam, kjer se učenci 

dolgočasijo.  
− Igre se lahko vključi pri vseh aspektih jezika.  
− Igre ponujajo zabavno izkušnjo.  
− Igre zahtevajo sodelovanje vseh vključenih v proces.  
− Igre so dejavnost, ki se usmerja na učečega se.  
− Igre so primerne za delo v razredu in izven njega.  
− Igre spodbujajo sodelovalno učenje.  
− Igre sovpadajo s teorijo raznoterih inteligenc.   

 
Čok (1999) v poglavju o spodbujanju motivacije najmlajših pravi, da 
je pomembno, da pri otrocih spodbudimo vseh pet čutov (vid, sluh, 
voh, tip, okus) in ne osnujemo dejavnosti samo na slušnem in 
vizualnem. Učitelj naj se spozna z metodo popolnega telesnega 
odziva in vključuje čim več fizične in igralne dejavnosti. Vključuje naj 
projekte, praktične dejavnosti, risanje, čutne pripomočke (tipanje, 
vonjanje, video posnetke, glasbo …). Ob tem naj se učitelj zaveda, da 

je pomembna tudi njegova govorica telesa, na katero se učenci 
odzovejo zelo tankočutno.  
 
Primeri didaktičnih iger  
Didaktične igre, ki bi jih radi predstavili, bomo razdelili v več sklopov.  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Prepoznava zapisanih besed – barvne palete in lesene kljukice 
Vir: Lasten 

 
Slika 1 prikazuje kolaž fotografij igre, kjer učenec prepoznava 
zapisana poimenovanja barv v angleškem jeziku. Učenec iz vrečke 
vzame leseno kljukico. Na kljukici je zapisano poimenovanje 
posamezne barve v angleškem jeziku. Učenec besedo prepozna in jo 
pripne na ustrezno mesto na barvni paleti. Če ima težave s priklicem 
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posamezne besede, lahko posamezno kljukico izpusti in se k njej 
vrne, ko prepozna ostale besede. Učenec ima na razpolago več 
barvnih palet, kjer je vrstni red barv različen. Igra učenca spodbuja k 
samostojnosti. Preprosta navodila/pravila, ki jih mora upoštevati, da 
doseže cilj, so ključ do posameznikovega uspeha.   
 

 
Slika 2: prepoznava zapisanih besed – kartončki z besedami za števila in kartončki 

z določenim številom sadežev, kozarci s piškoti 
Vir: Lasten 

 

Slika 2 na zgornjih fotografijah prikazuje igro, pri kateri učenec na 
podlago razporedi kartončke iz vrečke. Komplet kartončkov vsebuje 
deset kartončkov s poimenovanji za števila in deset pripadajočih 
kartončkov z določenim številom sadežev. Učenec prepozna besede, 
zapisane na kartončkih in jih ustrezno poveže/razporedi s kartončki, 
ki prikazujejo sadež/sadeže. Učenec ima možnost, da se loti naloge 
samostojno, saj je povezovanje pripadajočih parov zelo preprosto 
navodilo. V primeru, da posamezne besede ne prepozna, ima 
možnost, da jo preskoči in najprej razporedi pare, s katerimi nima 
težav. Kartončke, ki jih prikazuje Slika 2, lahko uporabimo tudi za igro 
spomin. Pare besed in sličic s popisanim/porisanim licem obrnemo 
proti podlagi, učenci pa po pravilih igre spomin odkrivajo pare in 
iščejo sovpadanje. Spodnja fotografija pa prikazuje igro, kjer učenci 
na piškote v kozarcih razporedijo piškote z ustrezno števko.  
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Slika 1: Prepoznava zapisanih besed – števila in telefonska številka 

Vir: Lasten 

Slika 3 prikazuje igro, pri kateri učenec prepozna zapisano besedo za 
število in jo s števko zapiše na kartonček v obliki telefona. Učenec s 
kupčka kartončkov z besedami za števila v angleškem jeziku izvleče 
posamezen kartonček, prebere besedo, jo prepozna in upodobi s 
števko na piši-briši tablico v obliki mobilnega telefona. Naloga je 
preprosta in učenci lahko samostojno izvajajo več ponovitev.  
 

 
Slika 2: Prepoznavanje zapisanih besed – posoda s piškoti in cofi/gumbi; 

voščenke; akvariji in ribe; voščenke. 
Vir: Lasten 

 
Slika 4 prikazuje kolaž treh iger za utrjevanje besedišča, povezanega 
z barvami v angleškem jeziku. Pri vseh treh nalogah morajo učenci 
prepoznati zapis za poimenovanje barve in ga ustrezno povezati s 
pripadajočim parom. Učenci so pri igrah lahko v parih ali manjših 
skupinah – tako razvijajo sodelovalni čut in skupinsko učenje, ki je za 
mnoge zelo učinkovito, ob enem pa se zabavajo, saj je igra v skupini 
bolj zanimiva. Lahko pa so namenjene individualnemu delu in preko 
njih preverjamo znanje posameznika.  
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Slika 3: Sestavljanje besed iz ponujenih črk. 

Vir: Lasten 

 
Slika 5 prikazuje kolaž treh fotografij iger, ki se osredotočajo na 
samostojno sestavo besed. Učenci imajo možnost izbire lesenih črk v 
zabojčkih, magnetnih plastičnih črk v kovinski posodi in odtiskovanj 
črk kot žigov. S pomočjo zapisov v zvezkih in po spominu učenci 
samostojno/v parih/v skupinah tvorijo besede na določeno temo.  
 
ZAKLJUČEK 
Predstavljenih je le nekaj primerov iger, ki so se v praksi izkazale kot 
zelo učinkovite, motivacijsko spodbudne in estetsko privlačne. 

Učenci so se ob igranju zabavali in intenzivno učili. Koncept iger se 
lahko prenese tudi na druga besedna polja, s katerimi se srečujemo 
pri pouku tujega jezika v prvem triletju. Posamezne igre so majhni 
koraki k aktivnemu učenju otrok, ki spodbuja samostojnost in 
inovativnost. Učitelji, ki poučujemo tuj jezik na razredni stopnji, 
imamo veliko poklicne in strokovne svobode, saj nas ohlapen učni 
načrt ne ukaluplja in nam daje možnost, da učence na njim privlačen 
način popeljemo v svet tujega jezika.  
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Naše igrišče včeraj, danes, jutri 
 
BERNARDA CINK, dipl. vzg. pred. otrok 
bernarda.cink@gmail.com 
 
Povzetek: Izhodišče tematskega sklopa je bil začetek urejanja 
vrtčevskega igrišča in postavitev novih igral. Z vzgojiteljico sva si 
postavili izziv in izpeljali projekt v skupini otrok starih od enega do 
treh let. Upoštevali sva razvojno stopnjo in potrebe otrok, zato sva 
pripravili aktivnosti, didaktična sredstva, igrače, primerne otrokovi 
starosti. Kotički v naši igralnici in na terasi so se spremenili v 
gradbišče in ustvarjalne prostore. V teoretičnem delu bom opredelila 
otroško igro, značilnosti in razvoj otroške igre ter vlogo odraslega v 
otrokovi igri. V praktičnem delu pa bom predstavila dejavnosti, ki 
smo jih izvajali v času projekta. Ves čas projekta smo aktivnosti 
dokumentirali in beležili z namenom, da smo na koncu projekt 
staršem predstavili preko video predstavitve.  
 
Ključne besede: igra, igranje, prvo starostno obdobje, projekt, 
kotički, dokumentiranje 
 
Abstract: The starting point of the thematic set was the beginning of 
arranging the kindergarten playground and setting up new 
playgrounds. The educator and I set ourselves a challenge and 

carried out the project in a group of children aged one to three. We 
took into account the developmental stage and needs of children, so 
we prepared activities, teaching aids, toys suitable for the child's age. 
The corners in our casino and on the terrace have been transformed 
into a construction site and creative spaces. In the theoretical part I 
will define children's play, characteristics and development of 
children's play and the role of the adult in children's play. In the 
practical part, I will present the activities we carried out during the 
project. Throughout the project, we documented and recorded the 
activities in order to finally present the project to parents through a 
video presentation. 
 
Keywords: play, playing, first age, project, corners, documentation 
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UVOD 
Igra je poleg zadovoljevanja osnovnih fizioloških potreb 
najpomembnejša in osnovna dejavnost, potrebna za zdrav telesni in 
duševni razvoj predšolskih otrok. Otroci ob njej pridobivajo 
intelektualne, socialne, govorne, čustvene, moralne, gibalne in še 
kakšne izkušnje. Gre za spontano, notranje motivirano dejavnost, ki 
vključuje igralčevo ustvarjalnost. Otroci ne ločujejo med igro in 
delom – za njih je igra delo. V povprečju se otroci v predšolskem 
obdobju igrajo 7 do 9 ur dnevno. Skozi igro se otroci razvijajo, 
sproščajo, premagujejo strahove in preko ponavljanja popravljajo 
napake ter tako izboljšujejo svoje spretnosti. V igri se srečujejo s 
težavami, se jih učijo reševati in vztrajati v iskanju rešitev. Prav tako 
pridobivajo različna spoznanja o svetu, ustvarjajo, razvijajo svoje 
čute, sposobnosti, pomnjenje, mišljenje, govor, … Preizkušajo se v 
različnih vlogah in socialnih odnosih.  
 
Opredelitev igre 
Igra ni le dejavnost otrok, ampak tudi odraslih in je motivirana že z 
dejavnostjo samo. Otrokom ni pomemben cilj, ki ga lahko z 
dejavnostjo dosežejo, temveč sama dejavnost igranja. V igri je vedno 
potrebna aktivna udeležba, kjer si otroci sami določijo cilje igre, 
njihovo vedenje v igri pa je spontano. Igra je svobodna dejavnost, kjer 
veljajo pravila, ki lahko nastajajo sproti ali pa se tekom igre 
spreminjajo. Je dejavnost, ki presega vse meje realnega sveta in 
odrasle logike. Otrok ob tem občuti ugodje in zadovoljstvo (Nemec in 

Krajnc, 2011). Marjanovič Umek in Zupančič (2001) pravita, da je igra 
dejavnost posameznika, ki jo izvaja zaradi zadovoljstva, brez ozira na 
končni izid in ni povezana z izpolnjevanjem zahtev okolja. Je 
brezmejna in zajema mnoge dejavnosti, hkrati pa spodbuja otrokov 
kognitivni, socialni, emocionalni in gibalni razvoj. Tudi Horvat in 
Magajna (1987) pravita, da je igra vsaka aktivnost, ki jo posameznik 
izvaja brez prisile in zaradi zadovoljstva brez ozira na končni rezultat 
aktivnosti. Edini motiv za igro je zadovoljstvo, ki ga otrok ob tem 
občuti. V tem se igra razlikuje od dela, ki je aktivnost z v naprej 
določenimi cilji in z namenom ustvariti nek končni rezultat. Toličič 
(1981) meni, da se otroci nikoli ne igrajo z namenom, da bi razvili 
neke sposobnosti, ampak da bi zadostili notranji potrebi, s tem pa 
nenamerno razvijajo tudi določene sposobnosti. V otrokovi igri je 
realnost drugačna, saj je predelana v skladu z otrokovim doživljanjem, 
sprosti se domišljija, ki mu pomaga, da v svojem svetu doživi tisto, 
kar v realnem svetu še ne zmore ali mu ni dovoljeno. Prav vsak otrok 
v prvih letih doživlja razne konflikte, razočaranja, strahove in strese. 
Igra je najbolj naraven in najlažji način, s katero otroci rešujejo svoje 
konflikte, strahove in druge težave. V igri se otrok tudi zdravi, vendar 
pa vse igre nimajo terapevtskega pomena, za katero je značilen 
močan interes, pogosto ponavljanje in močno vživetje v igro (Sterle, 
1981). 
 
Z razvojem se igra otrok spreminja glede na: 
− vsebino (v vsakem obdobju prevladujejo drugačne oblike igre),  



50 
 

− čas igranja in število igrač (starejši, kot so, manj igrač 
potrebujejo, dlje časa lahko vztrajajo v igri, igra je 
kompleksnejša),  

− delež telesne aktivnosti pri igri (pri majhnem otroku skoraj v 
celoti prevladuje fizična stran aktivnosti, sčasoma pa se del 
aktivnosti prenese tudi na miselni nivo), 

− soigralce (mlajši se pogosteje igrajo sami, z odraslimi in z manjšim 
številom soigralcev; število le-teh se z razvojem širi).  

 
V predšolskem obdobju lahko pri otroku opazimo več oblik igre 
(glede na vsebino), ki se med seboj prepletajo in povezujejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preglednica 1: Vrste igre 

 
 
VRSTE IGER GLEDE NA OTROKOVO SOCIALNO UDELEŽBO 
SAMOSTOJNA IGRA:  
− Prevladuje do 2. leta starosti,  



51 
 

− otrok se še ni sposoben igrati z vrstniki, druge otroke zgolj 
opazuje.  

VZPOREDNA IGRA 
− Pojavi se med 2. in 3. letom starosti, 
− otroku je všeč, da je skupaj z vrstniki, a sodelovanja z njimi še 

vedno ni zmožen, 
− otroci se še vedno igrajo vsak zase, se pa že pojavljajo elementi 

posnemanja igre drugega in jemanje igrač drugemu, kar pomeni 
konflikte med otroki in tudi fizična obračunavanja. 

SKUPNA IGRA 
− Po 3. letu narašča zanimanje za vrstnike, ker otroci že zmorejo 

sodelovati med seboj, še vedno pa pogosto prihaja do konfliktov.  
− Najraje se igrajo v manjših skupinah po dva ali trije, skupine se 

pogosto spreminjajo.  
 
Značilni obliki sta asociativna (v igri nimajo skupnega cilja) in 
sodelovalna igra (otroci težijo k istim ciljem, četudi jih dosegajo z 
medsebojnimi trenji). Mlajši predšolski otrok ne more vedno znati 
počakati na igračo, ki jo uporablja nekdo drug, in ni nujno zmožen 
posoditi drugemu svojo igračo v zameno za njegovo. Vedenja, ki jih 
odrasli včasih razumejo kot sebičnost, so namreč zgolj logična 
posledica otrokove razvojne stopnje mišljenja (egocentrizma).  
 
 
 

Igrače 
Vsi otroci potrebujejo material in igrače, ki spodbujajo telesni in 
kognitivni razvoj. Dobra igrača zagotavlja optimalen razvoj otroka, 
zato bodite pozorni, da je prilagojena otrokovi starosti. Prve igrače 
so deli telesa – prstki, roke in noge; kasneje najbližji predmeti iz 
okolja, z razvojem otrokove igre pa igrače postajajo vedno bolj 
strukturirane. Didaktične igrače so lahko vse, ki so kakovostne in 
primerne otrokovi starosti. Tudi običajne igrače, kot so lutke in 
avtomobilčki, lahko otroka spodbujajo k razmišljanju in razvijajo 
domišljijo. Prava igrača je tista, ki otroka zanima in zabava, zato ni 
univerzalnega recepta za nakup igrač. (Igra predšolskega otroka, b. 
d.).  
 
Vloga odraslega v otrokovi igri 
Potrebno je poznati vlogo igre v otrokovem razvoju, saj je v 
nasprotnem primeru ne znamo ceniti in jo vidimo kot nepotrebno 
igračkanje. Napaka je, če odrasli igro prehitro nadomestijo z 
delovnimi nalogami ali pa vanjo preveč posegajo, da jo spremenijo 
v učni proces (Toličič, 1981). Posebno pomembno vlogo pri igri 
otrok, ki optimalne spodbude dobijo v interakciji z mentalno 
razvitejšim partnerjem, imajo vzgojitelji in starši. Vlogo mentalno 
razvitejšega partnerja v zgodnejšem obdobju imajo starši, saj 
služijo kot model za posnemanje dejavnosti, ki je otrok še ne zmore 
sam (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). Otrok za razvoj, 
napredek in osmišljanje sveta okoli njega potrebuje interakcijo s 
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posamezniki, ki so v mišljenju bolj razviti kot on. Simbolna igra 
otrok s starši ali starejšimi otroki je dvakrat daljša kot samostojna 
igra in je tudi na razvojno višji ravni (Nemec in Krajnc, 2011). Otroku 
igra veliko pomeni, če odrasli pokažejo zanimanje zanjo in ga 
spremljajo ob dejavnosti. Če odrasli otrokovo igro jemljejo resno in 
jo pohvalijo, je otrok v igri dosti bolj motiviran in ustvarjalen. Z igro 
se nam ne uspe samo zbližati z otroki, temveč lahko nanje na ta 
način tudi bolj uspešno vzgojno delujemo. Zaradi čustvene 
navezanosti na starše, kar je pomembno tudi za otrokov osebnostni 
razvoj, otrok lažje sprejema pravila in norme. S čustvenim 
spodbujanjem otroka se razvija njegov motivacijski sistem, kar je 
pomembno za kasnejše obdobje, ko mora biti otrok motiviran za 
učenje in drugo delo (Toličič, 1981). Vendar pa Marjanovič Umek in 
Lešnik Musek (2001) pravita, da je spodbujanje igre s strani 
vzgojiteljice v veliki meri odvisno od njene sposobnosti natančnega 
opazovanja in spremljanja igre, kar je pogoj za izbor ustreznih 
strategij za vključevanje v igro otrok. Dejavnosti se sčasoma 
začnejo v vrtcu ponavljati, otroci se igrajo ene in iste vloge ter igre, 
zato ima vzgojiteljica oziroma odrasla oseba glavno vlogo pri 
oblikovanju, razvoju in poteku igre. Odrasli lahko otrokovo igro 
spodbujajo, usmerjajo in vodijo k razvojno višjim in zahtevnejšim 
ravnem igre. Poznamo več načinov, kako lahko odrasli vodijo 
sociodramsko igro (Marjanovič Umek in Lešnik Musek; 2001): 
− Modeliranje: vzgojiteljica se aktivno vključi v igro in 

demonstrira, kako igrati. 

− Verbalno usmerjanje: vzgojiteljica se ne vključi aktivno, daje 
sugestije. 

− Tematsko-domišljijski trening: vzgojiteljica pomaga odigrati 
zgodbo ali pravljico. 

− Trening domišljije: vzgojiteljica uči razne spretnosti, povezane z 
dejavnostmi pretvarjanja. 

 
Primer dobre prakse – Dejavnosti, ki so se izvajale v času projekta v 
naši skupini  
Kot sem že v povzetku omenila, je bil povod za tematski sklop težko 
pričakovano urejanje igrišča in postavitev novih igral. Pripravili sva 
primeren prostor, materiale, igrače in pokazale veliko zanimanja za 
tovrstno igro. Otroke sva spodbujali k igri, jih usmerjali in pomagali 
doseganju zastavljenih ciljev.  Vse se je začelo z zgodbico o škratkih 
Včeraj Danes, Jutri. 
 
Nekega dne so se v naš vrtec prikradli trije nagajivi škrati: Škrat 
Včeraj, škrat Danes in škrat Jutri. Na našem igrišču so naredili celo 
zmešnjavo. Škrat Včeraj je na igrišče pripeljal baker, tovornjak in 
valjar in podrl vsa igrala. 
 
Prihod delovnih strojev in delavcev je bilo izhodišče za začetek 
našega projekta. Otroci so z velikim zanimanjem opazovali delovne 
stroje in s pomočjo delavcev spoznavali njihovo uporabo in 
delovanje. Otroke smo spodbujali, da so vse dogajanje dobro 
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opazovali in te izkušnje nato prenesli v igro v igralnico. Začeli smo z 
likovnim ustvarjanjem. Starejši otroci so narisali delovne stroje, 
mlajši pa so jih barvali. Najmlajši otroci so barvali s tempera barvami 
zemljo, travo in naredili osnovo za igrišče.  Prav tako smo se ob slikah 
pogovorili o novih igralih, ki jih bodo namestili na naše igrišče. 
Natisnjene slike novih igral, smo po skupnem dogovoru, namestili na 
steno v igralnici, kjer smo jih vsakodnevno opazovali in se pogovarjali 
o njihovi uporabi. Otroci so si s tem lažje razvijali sposobnost 
mišljenja oz. predstave, kaj se bo zgodilo v prihodnosti  in hkrati 
spoznavali, da je za izvedbo večjih projektov potreben čas. In tako je 
v garderobi vzporedno z urejanjem zunanjega igrišča začelo nastajati 
naše igrišče: Včeraj, danes, jutri.  
 

 
Slika 1: Likovno ustvarjanje igrišča v garderobi 

Vir: Lasten 

 
Slika 4: Opazovanje dela na igrišču 

Vir: Lasten 

Nato je prišel škrat Danes. Rad je imel igrišča, zato nam je posadil 
travico, ki je rasla in rasla. Škrat danes nam je obljubil, da dobimo 
nekaj novega in boljšega, če mu pokažemo, da tudi mi znamo graditi. 
 
V času, ko so nam na igrišču nasadili novo travo, smo vsakodnevno 
obiskovali igrišče, opazovali rast trave, s pomočjo pogovora in 
slikanic spoznavali, da trava za rast potrebuje sonce in dež. Otroke 
smo spodbujali, da so pripovedovali, kaj se je zgodilo na našem 
igrišču in zakaj. Pri tem je bil otrokom v pomoč likovni prikaz urejanja 
novega igrišča v naši garderobi. Nato smo tudi sami zavihali rokave in 
otrokom v igralnici in na terasi pripravili kotičke, za igro, ki so jim 
omogočali, da so pridobljene nove izkušnje in informacije podoživljali 
in razumevali skozi igro. 
 
V igralnici in na terasi smo si uredili kotičke: 
1. Kotiček gradbišče 
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Na terasi smo si uredili gradbišče. V manjši peskovnik smo nasuli 
mivko in otrokom ponudili najrazličnejše materiale (stiropor, cevi, les 
…), lopate, grablje, avtomobile, tovornjake, bagerje, valjarje, vedra, 
vodo … Gradbišče smo ogradili z ograjo. Spoznali smo osnovne znake 
za nevarnosti in jih postavili na gradbišče. Poskrbeli smo za zaščito 
otrok (odsevni jopiči, varnostne čelade). S pomočjo gradbišča so 
otroci imeli možnost varnega seznanjanja z orodji, delom in pravili, ki 
jih moramo upoštevati pred vstopom na gradbišče. Otroci so preko 
simbolne igre spoznavali in podoživljali dogodke, ki so se odvijali na 
našem igrišču. 
 
 
 
 

 

Slika 3: Naše igrišče na terasi 
Vir: Lasten 

2. Kotiček s konstrukcijskimi igračami in gradniki 
Otroci so se igrali z velikimi legogradniki, mehkimi kockami, 
konstruktorji, gradili stolpe iz različnih kock, razvrščali in sortirali 
igrače, razvrščali kocke po barvi v škatle, razporejali predmete po 
njihovih lastnostih, urili so finomotoriko z navijanjem matic na vijake. 
Najbolj je otroke pritegnila igra z cesto, kjer so vozilo določene barve, 
po cesti enake barve pripeljali v garažo. Pri tem smo uporabili tudi 

senzorne vreče z rižem, ki so predvsem mlajšim otrokom omogočale 
vključevanje v igro. 
 

 
Slika 4: Igra s prevoznimi sredstvi in spoznavanje barv 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 5: Navijanje matic na vijake 

Vir: Lasten 

          
3. Senzorični kotiček  
Pripravili smo senzorični bazen z rižem. Otroci so presipavali, 
prenašali riž z žlico v lončke, spuščali riž čez lijak. Riž smo prebarvali 
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v osnovne barve. Otroci so s tipanjem, opazovanjem prepoznavali 
osnovne barve in prirejali predmete istih barv. V senzorično škatlo 
smo skrivali različna prevozna sredstva. Otroci so s tipanjem, 
opazovanjem spoznavali prevozna sredstva, jih poimenovali, jih 
primerjali po barvi in velikosti. 
4. Jezikovni kotiček 
V tem kotičku smo imeli na voljo veliko knjig in slikanic na aktualno 
temo. Otroci so sodelovali v pogovoru, poimenovali so prevozna 
sredstva, delovne stroje, delovno opremo in delovna orodja. Iskali 
smo pare prevoznih sredstev in delovnih orodij ter jih polagali na 
magnetno tablo. Seznanili smo se s pesmicami in rajalnimi igrami, ki 
smo jih vključevali v jutranje razgibavanje. 
 

 
Slika 6: Iskanje parov in poimenovanje 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 7: Nova igrala 

Vir: Lasten 

Škrat danes je bil zelo vesel, zato je hitro poklical škrata Jutri, ki je 
pripeljal dobre ljudi in majhen bager…in skupaj so nam postavili nova 
igrala. 
 
Otroci so imeli možnost opazovati postavljanje novih igral. Opazovali 
smo delavce, otroke smo spodbujali opazovanju, opisovanju 
dogajanja … In ker je bilo naše igrišče končano, smo tudi naše slike 
igral prilepili k likovnemu prikazu našega igrišča v garderobi, nato pa 
se odpravili na naše novo igrišče, kjer smo lahko končno preizkusili 
nova igrala. 
 
ZAKLJUČEK 
Izkoristili smo trenutno situacijo za izvedbo projekta, saj se tovrstna 
dela opravljajo zelo redko in otroci so imeli možnost pridobiti 
neposredne izkušnje in jih preslikati v igro in dejavnosti v skupini. 
Otroci so bili za igro zelo motivirani, starejši otroci so pomagali 
mlajšim in pri starejših otrocih se je začela kazati igra v manjših 
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skupinah. Gradbišče je otrokom prineslo največ izzivom s področja 
motorike in ustvarjalnosti. Skozi celoten projekt smo vse 
dokumentirali, na koncu pa v predstavitvenem filmu predstavili 
staršem. Odzivi staršev so bili zelo pohvalni, kar pa je tudi potrditev 
za vzgojiteljici, da delava dobro in verjameva v otroke, da že tako 
majhni zmorejo veliko. Potrebno jim je samo pomagati, jih 
vzpodbujati in verjeti vanje.  
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Minute za branje pravljic in 
knjig v jutranjem varstvu 
 
ANDREJA ČELAN, prof. slovenščine in pedagogike 
Osnovna šola Lenart 
celan.andreja2@gmail.com 
 
Povzetek: Pravljice pred spanjem so bile v preteklosti velik del 
vsakdana pri marsikateri družini. Danes pa sodoben način življenja 
vpliva na to, da starši velikokrat pozabijo na branje pravljic. Ker se 
zavedam, da je branja knjig in pravljic v življenju otrok vedno manj, 
ampak je branje pravljic za otroke v njihovem otroštvu pomembno, 
sem se odločila, da bom 3-krat tedensko z učenci v jutranjem varstvu 
glasno brala pravljice. Z njimi sem želela učence sprostiti, obenem pa 
jim v okviru pogovora in nato še likovnega ali gibalnega poustvarjanja 
po branju zapolniti čas. Ob poslušanju pravljic smo tudi učencem 
približali branje, zgradili zaupljiv odnos, učenci so bogatili tudi 
besedni zaklad in spoznali številne raznolike pravljice. 
  
Ključne besede: branje, pravljice, učenec, učitelj, jutranje varstvo 
 
Abstract: Bedtime fairy tales have been a big part of everyday life 
for many families in the past. Today, however, the modern way 
of life influences parents to often forget to read fairy tales. 

Realizing that reading books and fairy tales is becoming less 
common in children’s lives, but reading fairy tales is important for 
children in their childhood, I decided to read fairy tales aloud 3 
times a week with morning care students. I wanted to relax the 
students with them, and at the same time fill their time in the 
context of conversation and then artistic or movement 
reproduction after reading. While listening to fairy tales, we also 
introduced students to reading, built a trusting relationship, 
students also enriched their vocabulary and learned about many 
different fairy tales. 
 
Keywords: reading, fairy tales, pupil, teacher, morning care 
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UVOD 
Včasih se sprašujem, kako smo preživeli otroštvo brez tabličnega 
računalnika, računalnika, telefona, brez uporabe spleta in 
gledanja televizije, pa nam ni nič manjkalo. Znali smo se igrati v 
naravi, več smo se družiti z vrstniki, risali in bili v stiku s knjigami. 
Pravljice pred spanjem so bile v preteklosti velik del vsakdana pri 
marsikateri družini. Danes pa sodoben način življenja, ko se nam 
vsak dan kopiči cel koš dnevnih opravkov, zahteva od nas staršev dan 
za dnem na vseh področjih življenja pospešen tempo. Starši smo 
preobremenjeni, živimo stresno in smo posledično tudi utrujeni. 
Velikokrat nam preprosto zmanjka časa zase in energije, da bi se 
posvetili otrokom, da bi jih prebrali kakšno knjigo ali z njimi zaigrali 
družabno igro. Zato se velikokrat v želji, da lahko uživamo nekaj  
dragocenih minut miru, poslužujemo digitalna tehnologije, ki ima 
vedno večji pomen v našem življenju in življenju naših otrok. Otroci 
tako vedno več prostega časa in večerov preživijo pred televizijo ali 
računalnikom in ob uporabi pametnega telefona.  
 
Kot učiteljica v jutranjem varstvu imam možnost, da učencem 1. 
razredov predstavim pozitivno izkušnjo z branjem. Ker se zavedam, 
da je branja knjig in pravljic v življenju otrok vedno manj, ampak je 
branje pravljic za otroke v njihovem otroštvu pomembno, sem se 
odločila, da bom 3-krat tedensko z učenci v oddelku jutranjega 
varstva glasno brala pravljice. Številne študije kažejo, da ima branje 
pravljic številne koristi za otrokov razvoj, obenem pa nam pravljice  

tudi na svojevrsten način pripovedujejo o vsesplošnih tegobah v 
življenju, s katerimi se ljudje spopadamo tako v otroški kot v odrasli 
dobi, knjige vzgajajo. 
 
Teoretične osnove 
a) Jutranje varstvo je del razširjenega programa osnovne šole. Je 

oblika vzgojnega dela, ki je namenjena predvsem učencem 1. 
razreda, ki pred poukom potrebujejo varstvo. Vključitev vanj je 
prostovoljna.  

 
Jutranje varstvo je strokovno vodeno in učitelji v njem zasledujemo 
naslednje cilji, ki so zapisani v Zakonu o osnovni šoli: 
– zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja, v katerem učenci 
lahko pričakajo pouk; 
– organizacija počitka ali dejavnosti, ki učence veselijo, sprostijo in 
aktivirajo za pouk; 
– navajanje učencev na samostojnost. 
 
Splošne cilje učitelji jutranjega varstva realiziramo preko načrtovanih 
pedagoških dejavnosti, ki jih lahko vsak oblikuje po svoje. V tem 
šolskem letu sem se odločila, da bom  učencem ponudila več 
dejavnosti, počitek na blazinah, poslušanje glasbe za pomirjanje, 
prebiranje knjig, ki si jih sposodimo v knjižnici, risanje in  barvanje, 
igre s kockami ter različne socialne in družabne igre. V ospredje pa 
bom to šolsko leto postavila branje knjig in poslušanje pravljic, saj 
sem ob pogovoru z otroki, ki jutranje varstvo obiskujejo, ugotovila, 
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da na žalost ne poznajo veliko znanih klasičnih pravljic in da jim starši 
doma ne berejo, čeprav bi pa si oni to želeli. V želji, da bi spodbudila 
in navdušila učence prvega razreda za branje ter posledično vplivala 
na njihovo dobro počutje, sem se odločila izvajati bralne minute za 
učence, ki so vključeni v jutranje varstvo. Z njimi smo želeli učence 
sprostiti obenem pa jim v okviru poustvarjanja po branju zapolniti 
čas. Ob poslušanju pravljic smo tudi učencem približali branje, 
zgradili zaupljiv in dober odnos z učenci, učenci pa so bogatili tudi 
besedni zaklad in spoznali številne raznolike pravljice. 

 
b) Zakaj je potrebno brati pravljice in knjige? 
Študije kažejo, da ima branje otrokom številne koristi za njihov 
razvoj. Otroku pomaga k razvoju v inteligentna, kreativna in 
emocionalna bitja … Pravljica vpliva tudi na številna področja, ki 
krepijo otrokov vsestranski razvoj:  
− Pravljica vzgaja; otroci se ob branju pravljic poistovetijo z junaki. 

Otrok si namreč dobro zapomni pozitivne primere in zglede iz 
dobrih pravljic in jih skuša uresničevati tudi v svojem življenju. 

− Preko izročila zgodbic se otrok nauči tudi razlikovati med 
pozitivnimi in negativnimi človeškimi odnosi, razvijati pa začne 
tudi socialno empatijo/sposobnost vživljanja v sočloveka, 
pravljice spodbujajo razvoj samozavesti, samoiniciativnosti. 

− Utrjujejo vezi med otrokom in bralcem (starši, vzgojitelji, učitelji). 

− Branje je pomembno za otrokov čustven in socialni razvoj. Branje 
pomaga, da se med bralcem in otrokom vzpostavi vez zaupanja 
in topline, ki se gradi v umirjenem in prijetnem okolju. 

− Z branjem pravljic pri otrocih krepimo sposobnost poslušanja in  
urimo razvoj koncentracije. Glasno branje uči osredotočenosti in 
potrpežljivosti. 
Otroku pravljice pomagajo pri razvoju govornih sposobnosti, z 
njimi stopijo v stik s svojo domišljijo in jo gradijo. S pomočjo in 
trudom razumevanja zgodb se otrok uči tudi s svojimi besedami 
povzemati zgodbo, vse to pa prispeva k boljši bralni pismenosti; 

− S pomočjo branja pravljic si otrok lahko pridobi pozitiven in 
spodbuden odnos do knjige, se nauči brati in vzljubi branje ter 
začne obiskovati knjižnico. 

 
Primer dobre prakse – Branje pravljic in knjig kot ena izmed 
dejavnosti jutranjega varstva 
V nadaljevanju prispevka bom predstavila primer dobre prakse na 
naši šoli OŠ Lenart, kjer sem prebirala pravljice učencem jutranjega 
varstva. Opisanih je nekaj konkretnih primerov izvedbe dejavnosti, ki 
ga delim z namenom kot primer delitve izkušenj in tako predlog 
učiteljem za izvedbo dejavnosti jutranjega varstva. Branje pravljic ali 
knjig v oddelku jutranjega varstva ne prinaša samo zapolnitve časa ali 
služi zgolj za popestritev dogajanja učencem, ponuja  tudi številna 
izhodišča za likovno, gibalno,  glasbeno ali literarno poustvarjanje in  
pozitivno vpliva na vzgojo in razvoj otrok.  Pravljice nikoli ne zastarijo.  
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Ob poslušanju pravljic otroci doživljajo zadovoljstvo, zabavo … 
Pravljice dajejo otrokom številna sporočila, iz njih se lahko vedno kaj 
naučijo. Z branjem in obravnavo pravljic učitelj vodi otroke, da 
spoznavajo svet književnosti.  
  
V šolskem letu 2021/2022 sem v skupini učencev, ki so prihajali v 
jutranje varstvo, vsaj 3-krat na teden izvajala bralne minute. Le-te so 
trajale 10 minut, nato pa je sledila dejavnost, povezana z branjem. 
Včasih smo brali vsak dan v tednu drugo pravljico, včasih smo bili ves 
teden zaposleni le z eno knjigo. Besedila sem izbrala in pripravila že 
vnaprej. Seveda nismo mogli mimo pravljic H. Christiana Andersena, 
ki je eden najbolj znanih pravljičarjev in pravljic Bratov Grimm ter 
drugih sodobnih pisateljev. Tako smo na začetku prebirali  
Andersenove pravljice, kot so Grdi raček, Kraljična na zrnu graha, 
Palčica, Snežna kraljica, Mala morska deklica in Grimmove pravljice. 
Izbrala sem te, ki so bile nekaterim učencem manj znane; Snežica in 
Rožica, Motovilka, Bremenski mestni godci, Obuti Maček in nato še 
mnoge druge  … Bralno aktivnost smo glede na trajanje in izbor 
besedil prilagodili zmožnostim učencev in kasneje tudi njihovim 
željam. Bralne minute smo izvajali v skupini, ki jo povprečno obiskuje 
od 7–10 učencev. 
 
Predstavitev obravnave izbranih pravljic: 
Branje in razumevanje ter obravnava pravljice je potekala ponavadi 
v  krogu ali polkrogu v učilnici. Po branju sem vedno preverila 

razumevanje prebranega. Pozorna sem bila, da sem k sodelovanju 
spodbujala in vključila vse otroke. Sprva so nekateri učenci ob 
izražanju mnenj potrebovali pomoč. Morda je bilo potrebno kakega 
otroka pozvati, da je izrazil svoje mnenje ali ga je bilo potrebno  
spodbuditi s podvprašanji ali mu za motivacijo celo  ponuditi del 
stavka, ki so ga učenci  nato  dopolnili. Nato sem podala navodila za 
poustvarjalno delo, ki je sledilo. Pomembno se mi zdi, da smo si za 
branje in obravnavo pravljice ter dejavnost po njej vzeli dovolj časa. 
Da so vsi učenci imeli priložnost izraziti svoje mnenje, se vključiti v 
pogovor s sošolci, čeprav smo zato velikokrat kakšno pravljico morali 
obravnavati več dni.  
 
a) Pravljica Špicparkeljc bratov Grimm nam je ponudila možnost, da 
so učenci iz odpadne embalaže po branju ustvarjali različne škrate, ki 
so imeli nadnaravne moči, po drugi strani pa smo imeli možnost, da 
smo pred branjem pravljice razmišljali in predajali v krogu svoje 
mnenje o tem, kakšne nadnaravne moči bi si želeli imeti učenci in za 
kaj bi jih uporabili. 
 
b) Šivilja in škarjice, Dragotin Kette 
Je daljša zgodba, ki smo jo brali v nadaljevanjih. Prvi dan sem prebrala 
le polovico knjige. Po pogovoru, sem učencem ponudila, da so s 
tempero barvami narisali in napovedali nadaljevanje zgodbe. Drugi 
dan so svoje ilustracije predstavili v krogu, jaz pa sem prebrala, 
kakšen je bil konec zgodbe v knjigi.   
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Slika 1: Likovno poustvarjanje s tempero 

Vir: Lasten 
 
c) Branje pravljice Obuti maček, brata Grimm in primerjava  z risanko 
Z učenci smo prebrali pravljico, nato pa smo si drug dan ogledali še 
po pravljici posneto risanko. Učenci so izražali svoja mnenja, kaj jim 
je bilo bolj všeč, iskali smo podobnosti in razlike. Zanimivi so se mi 
zdeli odgovori na vprašanje, kaj imajo raje, da jim učitelji ali starši 
berejo knjigo ali predvajajo risanko. Mnenja so bila deljena. Deklice 
so izbrale branje in ga utemeljile z željo, da so takrat skupaj s starši, 
ki se jim posvetijo in se z njimi pocartljajo, fantje pa so v večini izbrali 
risanko, ker je bolj zanimivo.  
 
č) Branje (po)znanih pravljic: Pepelka, Brata Grimm  
Učenci so želeli, da preberem znano knjigo. Skupaj smo izbrali 
Pepelko. Za uvodno motivacijo sem učencem predvajala pesem Zlati 
muzikanti – Pepelka in jim povedala, da je znana pravljica bila tudi 

navdih za glasbeno ustvarjenje. Poustvarjanje po branju sem 
pripravila v obliki zapisa kratkih povedi, ki so obnavljali posamezne 
izseke zgodbe, učenci pa so vsebino ilustrirali z barvicami. Vsak 
učenec si je izbral svoj listek z besedilom in nato ilustriral svoj del 
vsebine. Nato pa smo liste zlepili in nastala je knjižica.  
 

 
Slika 2: Ilustracija zgodbe Pepelka 

Vir: Lasten 
 
Za zaključek dejavnosti – ob koncu tedna, pa sem ponovno 
predvajala pesem Pepelka in nanjo smo z učenci še zaplesali.  
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                                     Slika 3: Gibalno poustvarjanje – ples 

Vir: Lasten 
 
d) Debela pekovka, Peter Svetina 
 Slikanico smo prebirali z učenci v pustnem času, po pogovoru o 
vsebini sem v osredje postavila domišljijski svet. Učenci so s flumastri 
risali svoja skrivališča/prostore, v katerih bi lahko prebivali in nato v 
krogu s sošolci predstavili svojo risbo.  
 
ZAKLJUČEK  
Minute za branje pravljic in knjig v jutranjem varstvu so bile med 
otroki zelo dobro sprejete. Trud in vloženo delo, da pravljico 
približam učencem in da stremim k cilju, da razvijejo ljubezen do 

knjige, da jih motiviram ter spodbudim za dejavnosti ob branju in 
poustvarjalnosti, opažam, da je pri učencih, ki so obiskovali jutranje 
varstvo obrodil sadove. Učenci so med šolskim letom s pozitivizmom 
in žarom v očeh poslušali različne pravljice. Po poročanju staršev na 
govorilnih urah so nekateri izmed učencev pravljice navdušeno 
pripovedovali tudi doma. Izjave otrok kot so: »Mamo sem prosil, da 
mi prebere zvečer pravljico.« »Naučil sem se nekaj novih besed, ki jih 
prej nisem razumel.« »Babica me je peljala v knjižnico.« »Všeč mi je 
bilo, da je učiteljica vsem otrokom prebrala pravljico, ki sem jo jaz 
izbral in je moja najljubša.« »Ugotovila sem, da imam nekatere knjige 
tudi doma.« Mi potrjujejo znano resnico, da smo učitelji močan zgled 
otrokom in da naša dejanja lahko pozitivno vplivajo na naše učence. 
Z namenom, da bi se učenci še naprej spoznavali nove pravljice ali 
knjige v jutranjem varstvu ter doživljali prijetne trenutke, smo se 
odločili bralne minute ohraniti do konca šolskega leta, prav tako 
načrtujemo njihovo izvajanje tudi v prihodnjem šolskem letu. 
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Uporaba spletne aplikacije 
Educaplay pri pouku 
 
ADRIJANA DIMITROVSKA, prof. ang. 
Šolski Center Kranj 
adrijana.dimitrovska@sckr.si 
 
Povzetek: Učenje tujega jezika je lahko za nekatere učence precej 
stresno, saj imajo različne predstave, interese, pričakovanja in 
potrebe. Raziskave so pokazale, da so učenci premalo uspešni ali 
učinkoviti iz različnih razlogov, od nezanimanja za vsebino, strahu 
pred neuspehom, do premajhne ali prevelike samozavesti. Vse to je 
posledica dejstva, da učencem primanjkuje motivacije. Za 
motiviranje učencev in omogočanje raznolikosti v razredu lahko 
učitelj izbira med številnimi strategijami in tehnikami, med drugim 
tudi aplikacije za spletno učenje, kot je Educaplay. Splošno znano je, 
da interaktivne aplikacije znižujejo čustveni filter, kar olajša učenje, 
izboljšuje koncentracijo in tudi odnos med učenci in učiteljem ter 
med učenci samimi. Učitelj lahko izbira med različnimi aplikacijami, 
vendar se mora pred uporabo v učilnici prepričati, da je aplikacija 
primerna starosti in stopnji znanja učencev in da jo je mogoče 
uporabiti za poučevanje vsaj enega vidika jezika (besedišče, slovnica, 
izgovorjava ali kultura). 

Ključne besede: motivacija, učenje tujega jezika, Educaplay, 
jezikovne sposobnosti 

 
Abstract: Learning a foreign language can be quite stressful for some 
students for they have different schemata, interests, expectations 
and needs. Research has shown that students underachieve or 
underperforming for a variety of reasons from being uninterested in 
the content, having a fear of failure to having too little or too much 
self-confidence. All this comes down to the fact that the students lack 
motivation. A teacher can choose from a number of strategies and 
techniques, among being online learning applications, such as 
Educaplay, in order to motivate the students and bring variety into 
the classroom. It is generally known that interactive applications 
lower the emotional filter which makes learning easier, improves 
concentration and also improves student-student and student-
teacher relationship. A teacher has a variety of applications to 
choose from but before using it the classroom a teacher needs to 
make sure that the app is age appropriate, it is suitable for the 
students' level of knowledge and that it can be used to teach at least 
one of the aspect of the language (vocabulary, grammar, 
pronunciation or culture).  
 
Keywords: motivation, learning a foreign language, Educaplay, 
language skills 
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UVOD 
COVID-19 je nedvomno prinesel globalno revolucijo na področju 
poučevanja. Pouk se je iz šolskih učilnic preselil na splet. Iz običajnega 
poučevanja smo prešli na krizno poučevanje na daljavo. Številni 
učitelji so bili preplašeni in obremenjeni, mislili so, da morajo spletne 
učne ure izumiti od A do Ž. 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 aplikacije in 
se ukvarjala z izdelavo interaktivnih gradiv, zato sem se odločila, da 
bom s pomočjo spletnega orodja Educaplay ustvarila različne 
aktivnosti, s katerimi sem lahko lažje utrjevala in preverjala znanje 
svojih dijakov na daljavo. 
 
Motivacija 
Eden najpomembnejših dejavnikov, ki nas pripelje do česar koli v 
življenju, je motivacija in nikjer ta ni pomembnejša kot v razredu. 
Medtem ko so nekateri učenci seveda željni učenja, drugi 
potrebujejo – ali pričakujejo – da jih učitelji navdihujejo, jih 
postavljajo pred izzive in spodbujajo. Za te učitelje je motiviranje 
učenca morda največji izziv, s katerim se soočajo. Motivacija je ključni 
dejavnik za uspeh učencev na vsaki stopnji njihovega izobraževanja, 
učitelji pa imajo ključno vlogo pri zagotavljanju in spodbujanju le-te. 
Seveda je to veliko lažje reči kot narediti, saj so posamezni učenci 
različno motivirani in je potreben čas in veliko truda, da se naučimo, 
kako polno učilnico učencev navdušiti nad učenjem, trdim delom in 

prizadevanjem za uspeh. Kaj lahko storimo kot učitelji? Nad svojimi 
predmeti bi morali biti navdušeni, saj je navdušenje ključni dejavnik 
motivacije učencev. Če učenci vidijo, da je njihov učitelj vesel, ker je 
v razredu in da uživa v poučevanju, se bodo učili z zgledom. Prek 
interakcije z učenci moramo ustvariti prijetno, sproščeno in spoštljivo 
okolje, jih pohvaliti in jim dati pozitivne povratne informacije. 
Bistveno je tudi, da učitelji poznajo najučinkovitejši pristop k 
poučevanju jezika in da vedo, katere dejavnosti so primerne za 
določeno skupino učencev. Učno gradivo mora biti pomembno za 
učence in dovolj vključujoče, da doseže vse ravni sposobnosti 
učencev. Nenazadnje bi moral biti učitelj ustvarjalen in prilagodljiv 
ter z uporabo različnih učnih metod in pristopov, kot je Educaplay, 
dodatno motivirati učence (Manitsa, 2016). 
 
Educaplay 
Educaplay je spletno orodje, ki učiteljem omogoča ustvarjanje 
različnih izobraževalnih aktivnosti. Izobraževalne aktivnosti lahko 
ustvarjamo sami, lahko pa uporabimo že obstoječe, ki so dosegljive 
iz zbirke skupnosti. Preden lahko začnemo z ustvarjanjem aktivnosti 
moramo odpreti in potrditi svoj Educaplay račun s pomočjo 
izbranega družbenega omrežja (npr. Facebook), Google računa ali 
elektronske pošte. Po registraciji izberete gumb “Nova aktivnost” 
(ang. New activity) in s spustnega menija izberete aktivnost, ki jo 
boste ustvarili (McManus, 2021). 
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Vrste aktivnosti Educaplaya 
a) Žabji skoki (ang. Froggy Jumps) 
Pri tej aktivnosti dijaki odgovarjajo na zastavljena vprašanja tako, da 
kliknejo na pravilen odgovor (ponujeni so trije možni odgovori) in 
tako žabico Froggy varno pripeljejo na kopno. Vsakič, ko dijak 
napačno odgovori na vprašanje pade v vodo, ko pa odgovori pravilno, 
skoči na naslednji lotusov list in dobi novo vprašanje. Učitelj lahko 
časovno omeji igro in določi število življenj (Educaplay, 2021). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Žabji skoki (St. Patrick’s Day) 
Vir: Lasten 

 
b) Razvozljaj besede (ang. Unscramble Words) 
Pri tej aktivnosti dijaki dobijo namig v obliki besedila, audio posnetka, 
slike ali kombinacije vseh treh s pomočjo katerih morajo premešane 
črke v besedi postaviti na pravilno mesto. Dijaki lahko nalogo rešijo 
na tri načine, in sicer tako, da vtipkajo pravilno besedo, klikajo na črke 

v pravilnem vrstnem redu ali s klikanjem in vlečenjem črk na pravilno 
mesto. Vprašanje in namig sta podana na vrhu naloge (Educaplay, 
2021). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2: Razvozljaj besede (Sport) 
Vir: Lasten 

 
c) Križanka (ang. Crossword Puzzle) 
Ta aktivnost je sestavljena iz mreže med seboj povezanih praznih 
kvadratkov (vodoravno in navpično). Za vsako besedo dijak dobi 
namig tako, da klikne na enega izmed praznih kvadratkov in potem 
vpiše rešitev v kvadratke. Namig je lahko v obliki besedila, ki je tudi 
najpogostejši način, v obliki zvoka ali slike. Učitelj lahko nastavi tudi 
druge oblike pomoči npr. dodatno črko ali celo celotno besedo. 
Vsakič, ko dijak zahteva pomoč, se mu rezultat zmanjša. Ko dijak reši 
celo križanko, mora klikniti na gumb “correct”, da lahko preveri 
odgovore, vidi rezultat ali popravi napake (Educaplay, 2021). 
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Slika 3: Križanka (Shops and shopping) 
Vir: Lasten  

 
d) Poišči besede (ang. Wordsearch Puzzle) 
Pri tej aktivnosti dijaki iščejo skrite besede v mreži pomešanih črk. 
Iščejo jih lahko s klikanjem na črke ali s pomikanjem miške čez 
določene črke v mreži. Ko učitelj ustvarja to aktivnost, mora napisati 
naslov in seznam vseh besed, ki se v mreži skrivajo. Lahko izbere tudi 
smeri (levo, desno, navpično, vodoravno ali diagonalno), v katerih se 
lahko besede v aktivnosti pojavijo. Če učitelj želi povečati težavnost 
aktivnosti, lahko namesto celotnega seznama besed poda samo 
število besed, ki jih je treba najti, ali skrije seznam besed, lahko pa 
tudi določi čas, v katerem morajo dijaki aktivnost opraviti (Educaplay, 
2021). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4: Poišči besede (Crime and law) 
Vir: Lasten 

 
e) ABC igra (ang. ABC Game) 
Pri tej aktivnosti učitelj oblikuje vprašanja tako, da se odgovor začne 
z določeno črko angleške abecede ali pa odgovor vsebuje izbrano 
črko. Vprašanja oz. namigi so lahko v obliki besedila, slike ali 
videoposnetka (Didaktum, 2020). Dijak lahko preskoči določeno 
vprašanje z gumbom “skip”, vendar mora nanj odgovoriti kasneje. 
Igra se ne konča, dokler dijak ne odgovori na vsa zastavljena 
vprašanja. Učitelj lahko časovno omeji aktivnost ali določi največje 
število napak, ki jih dijak lahko stori.  
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f) Spomin (ang. Memory Game) 
Cilj te igre je poiskati ujemajoče se pare. Vsak element je lahko v 
obliki besedila, slike ali avdioposnetka. Dijak določi ujemajoče pare 
tako, da klikne na oba elementa, za katera misli, da spadata skupaj. 
Težavnost lahko učitelj poveča tako, da časovno omeji aktivnost, 
omeji število napak, ki jih lahko dijak stori, pokaže samo hrbtno stran 
elementa. Učitelj lahko prilagodi tudi velikost elementov in tako 
določi število (manjše ali večje) parov (Educaplay, 2021). 
 
g) Kviz (ang. Quiz) 
Ta aktivnost je sestavljena iz skupine zaporednih vprašanj. Navodila 
za reševanje kviza so podana na vrhu strani skupaj z vprašanji, Vsako 
vprašanje lahko vsebuje sliko prav tako pa tudi video ali avdio 
element. Kviz je lahko sestavljen iz a) pisnega odgovora b) izbiranje 
med več možnimi odgovori, med katerimi je samo eden pravilen ali 
c) izbiranje med več možnimi odgovori, med katerimi je več pravilnih 
(Didaktum, 2020). Obstajata dva načina vrednotenja pravilnih 
odgovorov, in sicer, procentualno (učitelj določi, koliko odstotkov je 
potrebno za uspešno rešen kviz) ali glede na število pravilno 
odgovorjenih vprašanj. Učitelj lahko ustvari sporočilo kot povratno 
informacijo, ko dijak pravilno ali napačno odgovori na vprašanje.  

 
 
 
 

Slika 5: Kviz (St. Patrick’s Day) 

Vir: Lasten 

 
h) Dopolnjevanje (ang. Fill in the blanks) 
Pri tej aktivnosti morajo dijaki dopolniti manjkajoče besede v danem 
besedilu, ki je lahko v obliki stavka, fraze ali celo celega odstavka. 
Dijaki lahko aktivnost rešujejo na dva načina, in sicer, a) s klikanjem 
na že podane besede ali b) ročni vpis besede. Pri prvem načinu mora 
dijak izbirati besede po vrstnem redu tako, kot se pojavijo v besedilu. 
Če se dijak zmoti, lahko klikne na besedo in jo vrne nazaj na seznam. 
Težavnost aktivnosti je pogojena s številom manjkajočih besed v 
besedilu. Lažje aktivnosti vsebujejo manj manjkajočih besed, druge 
pa bodo za dijake lahko predstavljale težji izziv, saj lahko zahtevajo 
sestavljanje stavkov iz premešanih besed (Educaplay, 2021). 
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Slika 6: Dopolnjevanje (St. Patrick’s Day) 
Vir: Lasten 

 
i) Ujemanje (ang.Matching Quiz) 
Cilj te naloge je poiskati pare, ki se med seboj ujemajo. Elementi so 
lahko v obliki besedila, slike ali avdioposnetka. Učitelj lahko nastavi 
težavnost na več različnih načinov npr. postavi časovno omejitev, 
omeji število napak, ki jih lahko dijak naredi ipd. (Educaplay, 2021). 
 
j) Video kviz (ang. Video Quiz) 
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. Učitelj naprej izbere posnetek iz določenega 
brskalnika, določi čas, ko se bodo prikazala določena vprašanja ter 

vpiše vprašanja (Didaktum, 2020). Pri tej aktivnosti ima učitelj na 
razpolago štiri vrste vprašanj: a) kratek pisni odgovor, b) daljši pisni 
odgovor, c) izbiranje med več možnimi odgovori, med katerimi je 
samo en pravilen ali d) izbiranje med več možnimi odgovori med 
katerimi je več pravilnih. Učitelj lahko določi tudi vrsto povratne 
informacije, ki se bo prikazala vsakih, ko dijak odgovori na določeno 
vprašanje.  
 
k) Narek (ang. Dictation Game) 
Pri tej aktivnosti morajo dijaki zapisati točno tisto, kar slišijo na 
avdioposnetku. Zato, da bi bilo točkovanje pravilno, morajo na 
avdioposnetku biti jasno izrečena ločila (pika, vejica, vprašaj, itd.) Ko 
učitelj ustvari to dejavnost, jo naslovi in določi nekaj nastavitev torej 
občutljivost na veliko začetnico, vrstični prelom, naglase itd. Nastavi 
lahko tudi različne načine točkovanja npr. ena točka za eno napako 
ali proporcionalno glede na odstotek pravilno zapisanega besedila, 
prav tako lahko nastavi čas premora med posnetkoma in čas, v 
katerem mora dijak besedilo zapisati, lahko pa je tudi brez časovne 
omejitve. Ko učitelj uredi vse splošne nastavitve, mora vtipkati 
besedilo nareka točno tako, kot ga mora dijak vtipkati. Na koncu 
učitelj naloži ali posname avdioposnetek, stavek za stavkom 
(Educaplay, 2021). 
 
l) Ujemanje stolpcev (ang. Matching Columns Games) 
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Pri tej aktivnosti dijaki poskušajo povezati element iz prvega stolpca 
z elementom iz drugega stolpca. Elementi so lahko slike, besedilo ali 
avdioposnetki (Didaktum, 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 7: Ujemanje stolpcev (Antonyms) 
Vir: Lasten 

 
Po obravnavani snovi (St. Patrick’s Day) sem dijakom 1. letnika za 
preverjanje in utrjevanje znanja pripravila aktivnosti v spletni 
aplikaciji Educaplay. Na prvih pet vprašanj dijaki odgovarjajo s 
pomočjo aktivnosti Žabji skoki (Froggy Jumps),  

nato morajo razvozljati deset besed (Unscramble words) povezanih z 
dnevom svetega Patricka. 

 
Nadaljujejo z iskanjem besed v mreži (Wordsearch),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
in na koncu odgovorijo na različna vprašanja o svetem Patricku. 
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Slabost brezplačne verzije Educaplaya so moteče reklame, medtem 
ko plačljiva verzija le-te blokira. Plačljiva verzija učiteljem prav tako 
omogoča objavo aktivnosti v Google Classrooms, Microsoft Teams, 
Moodle, Canvas ali Blackboard, kar pa pri brezplačni različici ni 
mogoče (Classtechtips.com). 
 
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. Aktivnosti v Educaplayu so primerni tako za učence na razredni 

stopnji kot za starejše učence in dijake. Izbira vrste aktivnosti je sicer 
odvisna od učitelja, vendar mora biti le-ta primerna starosti in 
predznanju učencev, predvsem pa mora biti uporabna za poučevanje 
oz. utrjevanje vsaj enega vidika jezika. Aktivnosti v aplikaciji 
Educaplay, kot druga motivacijska sredstva, uporabljamo za priklic in 
ohranjanje pozornosti med poukom. Z njimi 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 to spletno aplikacijo doseže, saj ima 
tako motivacijsko kot tudi informacijsko funkcijo. 
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Razvijanje življenjskih veščin 
 

MONIKA ERŽENIČNIK, profesorica razrednega pouka 
OŠ Preserje 
monika.purger@gmail.com 

 
Povzetek: Že pred začetkom poklicne poti sem se v diplomski nalogi 
spraševala o vplivu, ki ga ima učitelj na učenca. Prišla sem do 
spoznanja, da je delo učitelja izredno zahtevno in da ima učitelj veliko 
moč, ki jo lahko uporabi v otrokovo dobro ali pa z njo otroku naredi 
veliko, včasih celo nepopravljivo škodo. Sprašujem se, kako bi se 
lahko izognili krivicam, ki se v šolskem prostoru na žalost dogajajo 
prepogosto. Ne zavedamo se dovolj, kakšne posledice ima lahko na 
otroka učiteljevo mnenje, da je otrok na primer neumen. Če učitelj 
otroku to da posredno ali celo neposredno vedeti, otrok učiteljevo 
mnenje vzame kot dejstvo in tudi sam začne verjeti, da je neumen, 
saj učitelju zaupa in verjame. Da do nepotrebnih napak ne bi 
prihajalo, mora učitelj razviti visoko stopnjo zavedanja in imeti željo 
do dela na sebi. Poleg tega pa se mi zdi v pedagoški proces nujno 
vključiti vsebine za učenčev osebni in socialni razvoj ter skozi vsa leta 
šolanja delati na razvoju veščin, ki so ključne za uspešno življenje.  
 
Ključne besede: veščine za življenje, vpliv učitelja, uspešno učenje, 
spoštovanje 

Abstract: Even before I started my career, I wondered in my thesis 
about the impact a teacher had on a student. I have come to the 
realisation that the work of a teacher is extremely demanding and 
that the teacher has great power that he can use it for the child's 
good or do great, sometimes irreparable damage, to the child. I 
wonder how we could avoid the injustices that unfortunately happen 
too often in the school space. We are not sufficiently aware of the 
impact on a child's opinion that a child is stupid, for example. If a 
teacher lets the child know directly or even directly, the child takes 
the teacher's opinion as a fact and begins to believe that he is stupid 
because he trusts and believes the teacher. In order to avoid 
unnecessary mistakes, the teacher must develop a high level of 
awareness and thus have the will to work on himself. In addition, I 
also consider it necessary to include content for the learner's 
personal and social development in the pedagogical process and to 
work on developing skills that are key to a successful life throughout 
the years of schooling. 
 
Keywords: life skills, teacher's influence, successful learning, 
respect 
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UVOD 
Osnova mojih razmišljanj in povod za ta prispevek so vprašanja, ki si 
jih postavljam, odkar učim: 
− Je učitelj v sodobnem času zgolj podajalec znanja ali je njegova 

vloga pomembnejša?  
− Se je vloga učitelja v zadnjih 20 letih zelo spremenila? Kaj naj bi 

dober učitelj delal? 
− Se učitelj zaveda svoje moči?  
− Kako pri otrocih načrtno razvijati in spodbujati veščine, ki so 

potrebne za vsakdanje življenje? Katere veščine sploh želimo 
razvijati?  

 
Med pomembnejšimi veščinami so to vsekakor sodelovanje, 
zmožnost sklepanja kompromisov, umirjanje, koncentracija, delo v 
skupini, razvijanje intuicije, sprejemanje odgovornosti in pravih 
odločitev, živeti v skladu s pravimi vrednotami, stati za vrednotami, 
biti mož beseda, biti dober prijatelj, nuditi pomoč tistim, ki jo 
potrebujejo, biti odgovoren do narave in soljudi … Kako pa učencem 
pomagati, da svoje znanje in sposobnosti zmorejo kritično 
ovrednotiti? Kako jih usmerjati k prepoznavi močnih področij, jim 
nuditi podporo ter ustrezno konkretno usmeritev na področjih, kjer 
imajo primanjkljaje? Učiteljeva vloga pri tem je ogromna, saj se 
moramo v današnjih časih bolj kot kdajkoli prej zavedati 
odgovornosti, moči, vpliva in vloge, ki jo imamo pri izobraževanju 
učencev. Tako kot za starše tudi za učitelje namreč velja, da zgled 

šteje več kot besede. Za uspešno poučevanje mora učitelj po mojem 
mnenju izpolnjevati dva ključna pogoja – biti mora pristen in v stiku 
sam s sabo. Pristnosti učitelj ne more hliniti in to lahko potrdim tudi 
sama – vedno znova se mi v razredu potrjuje dejstvo, da se pred 
otroki ne da igrati (igra vlog je izvzeta). Če se učitelj želi pretvarjati, 
da je nekdo, ki sicer ni, ga otroci razkrinkajo. Učenci namreč zelo 
dobro čutijo, kdaj je učitelj avtentičen in le takrat ga lahko sprejmejo 
in se od njega učijo.  
 
Vloga učitelja 
»Psihoanaliza nam je razkrila pomembno dejstvo o učitelju kot o 
subjektu, za katerega se predpostavlja, da ve. S to funkcijo je učitelju 
dana moč, ki jo ima do tistega, s katerim je v tem odnosu. Zato mora 
biti učitelj oseba, ki se zaveda svoje vloge in naloge.« (Purger, 2006, 
str. 29). Zgornji citat je odlomek iz moje diplomske naloge, v kateri 
sem natančneje raziskovala podobnosti in razlike med poučevanjem 
in psihoanalizo. Čeprav na prvi pogled podobnosti ni, imata področji 
eno pomembno skupno točko. Pri psihoanalizi je za uspeh ključno to, 
da pacient psihoanalitiku zaupa in verjame, da mu ta lahko pomaga, 
ker pozna odgovore. Pri poučevanju pa se zgodi podobno – učenec 
lahko sprejme znanje le od nekoga, za katerega verjame, da ve, da 
zna in da znanje ima. Ti procesi, ki se sicer dogajajo v naši podzavesti 
in se jih pogosto sploh ne zavedamo, v nižjih razredih še niso tako 
zelo očitni, v višjih razredih osnovne šole in srednji šoli pa se 
nezaupanje do učitelja odraža v nesprejemanju ter izkazovanju 
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dvoma tako vanj kot v njegovo znanje. Razlogov za to je več, omenim 
pa naj najbolj ključne: pomemben je učiteljev odnos do učencev, 
njegov občutek lastne vrednosti, sposobnost vzpostavljanja 
avtoritete, motiviranja svojih učencev ter spoštovanje – to mora biti 
vzajemno in se mora začeti pri učitelju. Vloga učitelja je torej v tem, 
da s svojo avtentičnostjo in suverenostjo pridobi zaupanje učencev 
in jih vodi k usvajanju ne samo učnih ciljev, pač pa tudi veščin, ki so 
potrebne za dobre odnose, izgradnjo pozitivne samopodobe in 
pozitivnega odnosa do sveta. 
 
Komunikacija – pohvala 
Ena pomembnejših veščin, ki jih mora učitelj obvladati, je tudi ta, da 
mora znati komunicirati in se dobro zavedati pomena svojih besed. 
Glede na izkušnje, ki jih imam z izobraževanjem v tujini (ZDA), je po 
mojem mnenju minus slovenskega učitelja v tem, da svoje učence 
premalo hvali. Najbrž je to posledica okolja, v katerem smo odraščali 
in živeli. Prevlada namreč občutek, da pohvala otroka pokvari, kar pa 
je v popolnem nasprotju z mojimi izkušnjami v šoli. Z gotovostjo 
namreč lahko trdim, da pohvala učencu vedno da dodatno potrditev 
in nov zagon za delo v prihodnosti. Tudi iz lastnih izkušenj lahko 
potrdim, da me pohvala s strani nadrejenega ali sodelavca vedno 
spodbudi in opogumi, da z delom nadaljujem ali pa se s še večjim 
zagonom posvetim tistemu, v čemer sem dobra. 

Zato je moje priporočilo vsem slovenskim učiteljem, naj se ne bojijo 
pohvaliti tistega, kar je dobro, pri pohvali pa naj bodo kar se da 
konkretni. 
 
Napake so del učnega procesa 
Walters (2006) napiše, kako so nekoč nekega uspešnega poslovneža 
vprašali, v čem je skrivnost njegovega uspeha. Odgovoril je, da svojim 
podrejenim dovoli, da delajo napake in se s tem iz njih učijo. Meni, 
da samo slabi voditelji ne dovolijo napak. Posledica strahu pred 
napakami je strah pred neuspehom in izguba možnosti, da si 
kreativen. Učinkovito učenje naj bi temeljilo na spodbudi in ne prisili. 
Otroke ne bi smeli zavarovati pred naravnimi in spontanimi 
posledicami njihovih napak. Vsi se bojimo, da bi se zmotili in se 
pogosto raje ne izpostavljamo, ker se bojimo neuspeha, 
zasmehovanja. Sploh v šoli je ta strah zelo prisoten, pri čemer je 
učiteljeva velika naloga to, da napake dovoljuje in da učence, ki ne 
sprejemajo sošolčevih napak, ustavlja.  
 
Kako se učenci učijo vrednot? 
Nikakor se ne čutim kompetentne, da bi dajala nasvete svojim 
kolegom, sploh tistim, ki imajo več izkušenj kot jaz. Pa vendar bi rada 
delila nekaj smernic, ki bi učiteljem pri delu z učenci lahko prišle prav. 
Nasveti so povzeti po Milivojeviću (2008) in kljub temu, da so 
namenjeni staršem, mislim, da so uporabni tudi v odnosu učitelja in 
učenca.  
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Avtor knjige izpostavi sledeče usmeritve za boljše odnose: 
− Zveneti moramo odločno in prepričljivo. Ne razpravljajmo. 
− Povejmo jasno, da nas bodo učenci razumeli. 
− Imejmo stik z otrokom. 
− Določimo posledice. 
− Držimo se tega, kar smo rekli. 
− Ne pozabimo, kaznovanje je neprijetno. 
− Nadzorujmo. 
− Ne zmerjajmo. 
− Pohvalimo. 
− Spoštujmo otroka. Povejmo mu, da ga cenimo in da ga imamo 

radi. 
− Vztrajajmo. Zdržimo. 
− Dogovarjajmo se. 
− Če nam ne uspe vedno, se ne obsojajmo (Milivojevič, 2008). 
 
»Kako otroke učimo vrednot, kot sta prijaznost in spoštljivost? Prav 
gotovo je najpomembnejši zgled, ki ga starši in učitelji nudijo 
otrokom. Otroci se »zadev srca« ne morejo naučiti s poslušanjem o 
prijaznosti, spoštljivosti, sočutju, temveč jih razberejo, ponotranjijo 
iz mirnega in sočutnega okolja, ki jih obdaja« (Dermond, 2015, str. 
16). 
 
 
 

Knjiga mojih uspehov – primer dobre prakse 
Rada bi vam predstavila odličen pripomoček, s pomočjo katerega pri 
učencih razvijamo veščine, ki jim lahko koristijo v vsakdanjem 
življenju. Kartice za razvijanje življenjskih veščin so iz angleškega 
izvirnika prevedli v inštitutu Lila, jaz pa sem jih za delo v razredu 
prilagodila tako, da sem oblikovala delovne liste. Delovni listi so 
primerni za drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje. 
 

  
Slika 1: Kartice za razvijanje življenjskih veščin 

Vir: Lasten 

 
Predstavila vam bom, kako lahko kartice (in učne liste) uporabimo na 
preprost način in s tem ob konkretnih nalogah učencem pomagamo 
pri razvoju določene veščine. Predlagam, da vsaki temi/veščini 
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posvetite en teden in šele nato nadaljujete z naslednjo. Po potrebi se 
seveda lahko pri določeni veščini zadržite tudi več časa. 
Kartice so vsebinsko razdeljene na več vsebin in pomagajo pri 
razvijanju sledečih koristnih veščin za življenje: RAZVIJANJE 
OBČUTLJIVOSTI, OBLIKOVANJE ZDRAVE NAVADE, ŽIVETI RESNICO, 
RAZVIJANJE KONCENTRACIJE, RAZVIJANJE ZDRAVIH 
PREHRANJEVALNIH NAVAD, SKLEPANJE PRIJATELJSTEV, 
SODELOVANJE, GOJENJE UMIRJENOSTI, RAZVIJANJE FLEKSIBILNOSTI, 
VAJE ZA UMIRJANJE, KREPITEV VOLJE, IZOSTRITEV UMA, IZBIRATI 
RADOST, GOJENJE POGUMA, JUTRANJE VSTAJANJE. Izmed teh 15 
veščin sem izbrala 10 veščin in za vsako veščino naredila učni list, na 
katerega je vsak učenec lahko beležil svoje dosežke. 
 
Knjiga mojih uspehov – učni listi 
1. veščina: SKLEPANJE PRIJATELJSTEV 

pomoč, poslušanje, deljenje, obljuba, sprejemanje, pozitivne 
besede 

2. veščina: UMIRJANJE 
uživanje v samoti, hvaležnost, kontrola dihanja, pozitivne besede, 
telesna vadba 

3. veščina: SODELOVANJE  
medsebojna pomoč, deljenje, poslušanje, odpuščanje, zahvala, 
kompromis, osredotočenost na dobro 

4. veščina: RAZVIJANJE KONCENTRACIJE 

postavljanje izzivov, prekinitev dela, ko nisi več zbran, 
domišljijske zgodbe, vaje za osredotočenost 

5. veščina: FLEKSIBILNOST 
raziskovanje novih okusov hrane, telesna vadba, razmišljanje »za 
in proti« pri odločitvah, opustitev stvari, ki mi škodijo 

6. veščina: OBČUTLJIVOST 
intenzivno poslušanje glasbe, osredotočenost (opazovanje živali 
ali osebe), sproščanje v naravi, gibanje 

7. veščina: ZDRAVE NAVADE 
uravnotežena prehrana, samoobvladovanje, zastavljanje 
dosegljivih ciljev, motivacija, nagrada za dosežen cilj, telesna 
vadba, spanje, omejitev elektronskih naprav 

8. veščina: KREPITEV VOLJE 
razmišljanje o razlogih, preden narediš neko stvar, poskušanje 
novih stvari, začni z nekim projektom in ga dokončaj, opazuj vpliv 
okolja nate, kontroliraj svojo energijo (po potrebi jo preusmeri) 

9. veščina: IZOSTRITEV UMA 
opazovanje predmeta (opis, kaj si videl), urjenje spomina (kaj si 
počel danes, kaj si počel prejšnji teden), primerjanje (iskanje 
podobnosti in razlik), način uporabe predmetov (za kaj vse bi 
lahko uporabil določen predmet), opazuj ljudi, ki so uspešni 

10. veščina: BITI RESNICOLJUBEN 
izražanje svojega mnenja in čustev, pozorno poslušaj in poskušaj 
razbrati, kako se govorica telesa spremeni, ko človek ne govori  
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resnice, razmišljaj o razlogih za svoja dejanja, izbira (narediti prav 
ali narediti tisto, kar si želiš).  
 

 
Slika 1: Primer učnega lista 1 

Vir: Lasten 

 
Slika 2: Primer učnega lista 2 

Vir: Lasten 

 
Preden sem aktivnost uporabila v razredu, sem vsebino kartic dobro 
preučila in se na dejavnost dobro pripravila. Pred izvajanjem vaje 
sem učencem predstavila obravnavano veščino in o njej smo se 
pogovorili. Izbrala sem zgodbo ali pravljico, ki je govorila o izbrani 
veščini. Učencem sem zgodbico na glas prebrala in o njej smo se 
pogovorili. Včasih pa smo izvedli vajo, ki je učence usmerila v 
razmišljanje o določeni temi. Prepričala sem se, da vsi učenci 
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razumejo, kaj pomeni (nekateri pojmi so težje razumljivi) in kakšna je 
njihova naloga. V učnem listu so učenci dopisali, kaj morajo pri 
posamezni točki opazovati in kakšne vaje so namenjene za razvoj 
določene veščine. Po obravnavi vseh desetih veščin smo se odločili, 
da bodo zadnjo veščino izbrali učenci sami. S tem jih spodbudimo k 
razmisleku o tem, katere veščine so smiselne in pomembne za 
njihovo življenje. Po mojih izkušnjah je dejavnost učencem na 
začetku nekoliko nenavadna, z vsako novo veščino pa so učenci 
postajali bolj suvereni in niso potrebovali več toliko časa za razlago 
za delo. Učenci so v svojo »knjigo uspehov« vsakodnevno označevali, 
katere vaje/naloge so izvajali. Pri vsaki veščini so imeli 6 različnih vaj. 
Izmed teh 6 so izbrali 3 (tretji prostorček v tabeli), ki so jim bile 
najbližje in jih poskušali vnesti v svoj vsakdan. Če so vajo izvedli, so si 
v tabeli vnesli kljukico pri izvajani vaji in pripadajočem dnevu.  
 
Vsak teden smo pri uri oddelčne skupnosti pregledovali njihovo delo 
in ugotavljali, kje so se pojavljali morebitni izzivi. Vsi učni listi z 
veščinami so speti v »zvezek«, ki smo ga poimenovali Knjiga mojih 
uspehov. Za obravnavo vseh veščin smo potrebovali približno 4 
mesece. Učenci so aktivno sodelovali. Nekateri so potrebovali več 
spodbude in usmeritve, a jim je ob pomoči uspelo. Z dejavnostjo smo 
dosegli želene cilje. Učenci so bili ob ustrezni usmeritvi sposobni 
samorefleksije. Viden je bil tudi napredek na področju 
samokritičnosti. Za nekatere učence je bila ta dejavnost nenavadna 
in tuja, a so jo s časom vsi usvojili.  

Pri izvedbi te dejavnosti je pomembno, da se učenci zabavajo, da jim 
je prijetno in da se počutijo uspešni. To je tudi eden izmed ciljev: 
postavljanje dosegljivih ciljev in doživljanje občutka uspeha, ko jih 
dosežemo. 
 
Preglednica 1: Izbrane dejavnosti in ustrezno označeni dnevi, ko jih 
je učenec izvedel  

 
ZAKLJUČEK 
Predstavila sem en način, s pomočjo katerega sem v razred vpeljala 
razvijanje veščin, ki bodo učencem koristile v vsakdanjem življenju. 
Menim, da so izvedene vaje pozitivno vplivale na samopodobo 

 TEDENSKI 
CILJI 

 PON TOR SRE ČET PET SOB NED 

1. POMOČ √ √ √   √   

2. POSLUŠANJE         

3. DELJENJE         

4. OBLJUBA √ √  √    √ 

5. SPREJEMANJE         

6. POZITIVNE 
BESEDE 

√ √ √  √ √ √  
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učencev. Posledično sem zaznala tudi večjo sposobnost 
koncentracije pri določenih učencih, zmožnost introspekcije in boljšo 
razredno klimo. Rezultat dela je tudi ta, da učenci lažje vidijo, v čem 
so dobri in na katerih področjih imajo še možnosti za izboljšave. 
Učitelji bi se morali zavedati vpliva in moči, ki jo imamo, da 
usmerjamo učence in jim pomagamo, da si ustvarijo pozitivno 
samopodobo in da verjamejo v svoje sposobnosti. Menim, da v 
trenutnem javnem šolskem sistemu področja, kot so osebnostna 
rast, čustvena inteligenca in medosebni odnosi, zanemarjamo. 
Sodobni čas zahteva drugačne pristope k izobraževanju, in če želimo 
vzgajati za življenje, bi morali za celostni razvoj otroka narediti več. 
Iskreno verjamem, da se lahko približamo prav vsakemu otroku in 
gradimo njegovo osebnost od točke, v kateri se ta nahaja, le pravo 
orodje in pristop moramo imeti. Ker se zavedam, da so otroci naša 
prihodnost, mislim, da je nujno, da otroke učimo samostojnosti, 
samozavesti in kreativnega pristopa reševanja izzivov. Ena od 
ključnih učiteljevih nalog v današnjem času je naučiti otroke živeti 
tako, da se življenja znajo veseliti in v njem uživati. Verjamem, da 
lahko z vzgajanjem pozitivnih vrednot delamo dobro za vso našo širšo 
družbo in želim si, da bilo ustvarjalno izražanje omogočeno tako 
otrokom kot tudi učiteljem.  
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Srednjeveško življenje na gradu 
 
LILIJANA HROVAT, dipl. vzg. predšolskih otrok 
lili.hrovat@gmail.com 
 
Povzetek: Gradovi so zelo privlačni objekti tudi za najmlajše, zato sva 
se s sodelavko odločili, da v tematskem sklopu Srednjeveško življenje 
na gradu otrokom predstaviva grad iz različnih zornih kotov. Pravilen 
odnos do naše dediščine, naj bo to naravna ali kulturna, je treba 
privzgajati že najmlajšim. Žužemberški grad je zelo zanimiv in kar 
kliče po raziskovanju. Otroci so izvajali aktivnosti z vseh področij 
dejavnosti: jezik, družba, umetnost, gibanje, matematika in narava. 
Vse jih je zelo zanimalo in vsako dejavnost so zavzeto in z 
navdušenjem opravili. Tematski sklop je trajal cel mesec. Dejavnosti 
so se prepletale tako po področjih kot po lokaciji. Nekaj je bilo 
izvedenih v gradu, nekaj v vrtcu. Ker je sodelovanje vrtca z občinskimi 
društvi že utečeno in dobro, ni bilo težko pridobiti zunanje sodelavce. 
Tako nas je predsednik Turističnega društva, oblečen v graščaka, 
popeljal po gradu in otrokom približal nekdanje življenje na gradu, 
pokazal, kako se izdela papir, člani društva Srednjeveški najemniki so 
v viteški opravi uprizorili viteški turnir, člani plese skupine so zaplesali 
srednjeveške plese in nekaj osnovnih korakov naučili tudi otroke.  
 
Ključne besede: srednjeveško življenje, grad, kulturna dediščina, 
področja dejavnosti, društva 

 
Abstract: Castles are very attractive facilities even for the youngest. 
Therefore my colleague and I decided to present the castle to 
children from different perspectives in the thematic section 
Medieval life at the castle. The right attitude towards our heritage, 
be it natural or cultural, should be part of the education of the 
youngest. The Žužemberk Castle is very interesting and calls for 
exploration. The children carried out activities from all fields of the 
curriculum: language, society, art, movement, mathematics and 
nature. They were all very interested and they did every activity 
enthusiastically and eagerly. The thematic set lasted a whole month. 
Activities intertwined both by area of curriculum and by location. 
Some were done in the castle some in the kindergarten. As the 
cooperation of the kindergarten with the municipal associations is 
already well-established and good, it was not difficult to get external 
collaborators. Thus, the president of the Tourist Association, dressed 
as a nobleman, took us around the castle and introduced the children 
to the former life of the castle, showed them how they used to make 
paper. Members of the association Medieval Tenants staged a 
knight's tournament, members of the dance group showed a medival 
dance and also taught the children some basic steps. 
 
Keywords: medieval life, castle, cultural heritage, areas of the 
curriculum, societies 
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UVOD 
Hiter tempo življenja, stremljenje za materialnimi dobrinami in 
tehnološki napredek je v ljudeh izpodrinil zavedanje, da je dediščino 
treba varovati in ohranjati, stvaritve človeških rok in razuma pa 
spoštovati, vzdrževati in obnavljati. Že stoletja so tu med nami.  
Nekaterim ničesar ne pomenijo, ker se jih morda sploh ne zavedajo. 
Že Mali princ je rekel, da je »stvari treba gledati s srcem, kajti bistvo 
je očem nevidno«.  
 
Kulturna dediščina 
Pod ta pojem spadajo vse stvaritve človeških rok in njegovega uma: 
zgodovinska mesta, gradovi, cerkve, etnološki objekti in drugo. Z njo 
se ohranjajo ljudsko izročilo, šege in navade, ki se prenašajo iz roda v 
rod. Pomembno je razvijati pravilen odnos do dediščine že pri 
najmlajših, ker je vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. 
 
Žužemberški grad 
Malo je gradov, ki bi bili tako privlačen motiv kot prav žužemberški. 
Njegova lega na skalni pečini nad levim bregom reke Krke ponuja 
razgibano podobo, ki jo ustvarjajo utrdbeni stolpi. Romantična, 
skoraj pravljična podoba je vabljiva in navdušujoča. Žužemberški 
grad sodi med mlajše, vendar še vedno srednjeveške (Sapač, 2003). 
 
 
 

Izvor imena Žužemberk 
Ime Žužemberka izhaja iz nemškega Seisenberga, bližnjega hriba, na 
katerem je bilo veliko železove rude in so ga imenovali Eisenberg oz. 
Železni hrib. Domačini so Seisenberg preimenovali v Žužemberk. 
Mnogi pri pisanju naredijo napako in namesto k napišejo na koncu 
črko g (Mrvar. 1938). 
 
Z otroki pogosto obiščemo grad, ki je tipičen primer kulturne  
dediščine, ali se vsaj sprehodimo mimo njega. Vedno sprašujejo o 
življenju na gradu in z zanimanjem poslušajo. S sodelavko sva se zato 
odločili za tematski sklop SREDNJEVEŠKO ŽIVLJENJE NA GRADU, ki je 
trajal cel mesec. Skoraj vse dejavnosti so potekale na žužemberškem 
gradu.  
 

 
Slika 1: Grad v Žužemberku 

Vir: Visitdolenjska.eu 
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Predstavitev skupine 
V skupini Zajčki so otroci, stari od 3 do 5 let. So zelo zvedavi, 
vedoželjni, veliko sprašujejo, radi sodelujejo in so pripravljeni 
sprejemati nove izzive. V skupini je 21 otrok. Otroci našega vrtca 
sodelujejo z različnimi društvi v kraju. Članice Društva kmečkih žena 
že nekaj let na Miklavža otrokom prikažejo peko parkljev in pletenje 
košar. Otroci vsako leto razstavljajo svoje izdelke na že tradicionalni 
Razstavi suhokrajinskih dobrot. Čebelarsko društvo predstavi 
življenje čebel, delo čebelarja in čebelarjevo obleko. Gasilsko društvo 
nam razkaže gasilski dom, vozila in opremo. V tem tematskem sklopu 
je bilo najtesnejše sodelovanje s Turističnim društvom Suha krajina. 
Predsednik, g. Vlado Kostevc, nam je, oblečen v graščaka, razkazal 
grad in prikazal recikliranje papirja. Člani društva so sodelovali tudi 
pri demonstraciji srednjeveških plesov, vitezi pa so bili iz društva 
Srednjeveški najemniki. Članica TD je na obisku v vrtcu pokazala 
izdelavo punčke iz cunj, otroci so z njeno in mojo pomočjo izdelali 
vsak svojo igračko. 
 
Globalni cilj: 
− Oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; 

spoznavanje, da se ljudje in okolje, družba in kultura v času 
spreminjajo (Kurikulum za vrtce, 2009). 

Otroci so z izvajanimi aktivnostmi razvijali vsa področja dejavnosti: 
jezik, družba, umetnost, gibanje, matematika, narava.  
 

Gibanje  
Cilji: 
− povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora, 
− razvijanje prstne spretnosti, 
− razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, spretnosti 

(Kurikulum za vrtce, 2009).  
Dejavnosti s področja gibanja: 
− raziskovanje grajskih prostorov,  
− iskanje skritega zaklada, 
− nabiranje cvetlic za okrasitev krone, na travniku, 
− nizanje naravnega materiala za ogrlice (fina motorika).  
 
Jezik 
Cilji: 
− otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v 

komunikacijske procese, 
− otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa, 
− otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s 
književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje, 

− otrok se uči samostojno pripovedovati (Kurikulum za vrtce, 
2009). 

 Dejavnosti s področja jezika: 
− poslušanje glasbene pravljice Mire Voglar GRAD GRADIČEK, 
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− učenje pesmi Otona Župančiča Ples kralja Matjaža s piktogrami 
po metodi NTC, 

− poslušanje pravljic pred počitkom in usvajanje novih pojmov,  
− listanje enciklopedij o gradovih v knjižnem kotičku. 
 
Umetnost 
Cilji: 
− spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti 
− doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja, 
− spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi 

sredstvi (Kurikulum za vrtce, 2009). 
Dejavnosti s področja umetnosti: 
− risanje, slikanje, izrezovanje in lepljenje gradu na podlago, 
− izdelovanje krone in mošnjička, 
− ogled srednjeveških plesov in učenje osnovnih plesnih korakov,  
− poslušanje srednjeveške glasbe, 
− izdelovanje cekinov iz slanega testa. 

 
Družba 
Cilji: 
− otrok dojema trajanje časa in pridobiva izkušnje o hitrosti 

spreminjanja in zgodovinskih spremembah, 
− otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati 

in sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, 
dobro počutje in udobje, 

− otrok izdeluje cekine iz slanega testa (Kurikulum za vrtce, 2009). 
Dejavnosti iz področja družbe: 
− voden ogled gradu, 
− spoznavanje srednjeveškega življenja na gradu, 
− igranje starodavnih iger, 
− spoznavanje vitezov, 
− ogled orožarne, 
− igra vlog – grajska gospoda (kralji in kraljice). 
 
Matematika 
Cilji:  
− otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve 

problema, 
− otrok razvija logično mišljenje, 
− otrok se seznanja z matematiko v vsakdanjem življenju 

(Kurikulum za vrtce, 2009).  
Dejavnosti s področja matematike: 
− spoznavanje časovnih odnosov (prej, sedaj, potem), 
− poimenovanje barv, 
− ugotavljanje zaporedja dogodkov v zgodbi. 
 
Narava 
Cilji: 
− otrok razvija predstavo o tem, kdaj se je kaj zgodilo in o zaporedju 

dogodkov, 
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− otrok se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično 
ustvarjalnost, 

− otrok z različnimi pristopi spoznava naravo (Kurikulum za vrtce, 
2009). 

Dejavnosti s področja narave: 
− nabiranje naravnega materiala za okrasitev krone, 
− izdelovanje črne barve za pisanje z gosjim peresom, 
− igra vlog (vitezi v gozdu). 
 
Gibanje 
Otroke sem motivirala za naravne oblike gibaja z iskanjem skritega 
zaklada. Na obhodu grajskih prostorov smo premagovali različnih 
ovire: po lesenih stopnicah smo se povzpeli v prvo nadstropje gradu, 
kjer so otroci zvedavo opazovali in iskali skriti zaklad. Hodili smo pod 
ozkimi prehodi. Otroci so zelo dobro sodelovali in se med seboj 
vzpodbujali. Na nekaterih mestih so tla valovita, ker je v vseh teh letih 
naneslo zemljo in pesek. Prestopati je bilo potrebno manjše ostanke 
zidov. Morali smo tudi čez manjše mostičke, da smo prišli do drugega 
stolpa. Ko smo prišli na cilj, smo za rešetkami opazili leseno maketo 
medveda. Nekateri so ga že videli in so takoj povedali, kaj je. Zelo so 
uživali v igranju starodavnih  peprostih iger. 
 

 
Sliki 2 in 3: Premagovanje naravnih ovir in zbijanje tulcev z žogo 

Vir: Lasten 

 
Lesene elemente so nanizali na vrvice in si izdelali ogrlice. 
 

 
Slika 4: Izdelava ogrlice 

Vir: Lasten 

 
Jezik 
Uvodna motivacija za tematski sklop je bila glasbena pravljica Gradič. 
Otroci so se v grajski kleti posedli po tleh in prisluhnili zgodbi, ki jim 
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jo je pripovedovala sodelavka. Vmes je kazala slike nastopajočih 
živali, ki so jih otroci poimenovali. Z zanimanjem so spremljali 
pripovedovanje. Po končanem poslušanju je preverila razumevanje 
zgodbe z vprašanji odprtega tipa. Dobro so si zapomnili imena živali 
bolha Skokica, komar Piskar, muha Sitnica, miška Dolgorepka … Po 
večkratnem pripovedovanju smo zopet odšli v grajsko klet in ob 
glasbi uprizorili zgodbico.  
 

 
Slika 5: Poslušanje zgodbe Grad gradiček 

Vir: Lasten 

 
Ob piktogramih so se otroci hitreje naučili novo pesem Ples kralja 
Matjaža pesnika Otona Župančiča (Župančič, 2004). Po večkratnem 
branju so nekateri otroci že prevzeli vodilno vlogo in »brali« tudi 
besede, ki niso bile piktogrami. Ta način branja je za otroke zelo 
zabaven in spremljajo besedilo z velikim zanimanjem ter uživajo od 
prvega trenutka. Ob poslušanju pravljic Trnuljčica, Kraljična na zrnu 

graha, Zlatolaska … in pri predstavitvi gradu so usvojili nove pojme: 
graščak, graščakinja, vladar, dvižni most, jarek, kopje, grb, obzidje, 
katapult … V knjižnem kotičku so lahko listali enciklopedije o 
gradovih. Med seboj so se pogovarjali, si pripovedovali. Včasih sem 
se v pogovor vključila tudi jaz, največkrat pa sem bila samo 
opazovalka ali pa povezovalka med pogovorom. 
 
Umetnost 
Na karton sem narisala grad, ki so ga otroci morali dokončati. 
Dolečeni detajli so bili narejeni le s pikicami, ki so jih otroci morali 
povezati s polno črto. Karton je bil nalepljen na steno, tako da so 
otroci risali pokončno. Sami so narisali še določene detalje, ki so jih 
tudi poimenovali, npr. čarovnico, grb, ščit, meč … Na mizo sem dala 
večji plakat, na katerega so otroci sami risali in barvali grad. Med 
seboj so dobro sodelovali in si podajali barve. Nekateri so na 
časopisni papir s črnim flomastrom narisili določene dele gradu, ki so 
jih potem nalepili na večji list papirja. Nastali so zanimivi izdelki. Sami 
so si izrezali krone iz papirja. Otroci so risali, slikali,  iz papirja 
izrezovali gradove in krone, ki so jih okrasili z naravnimi cvetlicami. Iz 
jute so izdelali mošnjičke. 
 



86 
 

 
Sliki 6 in 7: Risanje in izrezovanje gradov 

Vir: Lasten 
 

 
Sliki 8 in 9: Izrezovanje krone in šivanje mošnjička iz jute 

Vir: Lasten 

Ob risanju, izrezovanju in šivanju smo večkrat poslušali umirjeno 
srednjeveško glasbo. Ta glasba je otroke umirila. Še bolj doživeto je 
bilo spremljanje glasbe s sredjeveškimi plesi, ki so nam jih prikazali 
člani plesne grajske skupine. Oblečeni so bili v takratna oblačila. 
Nekaj osnovnih plesnih korakov so naučili tudi nas. Prav posebej so 
bila zanimiva oblačila. Razdelili smo se v več skupin in vsaka je dobila 
enega »srednjeveškega« plesalca. Zelo smo se zabavali. Nekateri so 
se hitro naveličali in tistim je ena od plesalk prikazala žongliranje. 
 

 
Sliki 10 in 11: Prikaz srednjeveškega plesa in skupni ples 

Vir: Lasten 
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Slika 12: Prikaz žongliranja 

Vir: Lasten 

 
»Srednjeveški plesalci« so nam povedali, da so v davnih časih imeli 
namesto evrov cekine. Odločili smo se, da si jih naredimo in se z njimi 
igramo. Najprej smo se pogovarjali, kako naj bi cekini izgledali oz. 
kakšen motiv bi vtisnili vanje. Odločili smo se, da bo na cekinih meč. 
Zaradi zahtevnosti postopka izdelave, sem jim pomagala. Ko je bil žig 
izdelan, smo naredili slano testo, ga razvaljali in odtisnili žig. Nato 
smo cekine še izrezali. Posušene smo še pobarvali z zlato barvo. 
Otroci se z njimi še vedno radi igrajo.  
 

 
Slika 13: Izdelovanje cekinov 

Vir: Lasten 

 
Družba 
Voden ogled gradu z »graščakom« 
Predsednik TD je bil oblečen v srednjeveška oblačila, kar je na otroke 
naredilo velik vtis. Po uvodnem pozdravu jih je odpeljal v prvo 
nadstropje in pred vrati malo počakal, da smo se vsi zbrali. Otroci so 
nestrpno čakali, kaj bodo videli za vrati. Ko jih je odklenil in smo 
vstopili, so kar obstali. V stolpu je bila velika okrogla miza. Slišalo se 
je: »Vaaau«. Grajski gospod jih je vprašal, ali imajo tako mizo doma 
ali v vrtcu. Vsi v en glas so zavpili: »Neeeee!« Na njim razumljiv način 
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je opisal življenje v gradu. K razmišljanju jih je spodbujal z vprašanji. 
Presenečen je bil, da otroci že toliko vedo. 
 

    
Slika 14: V gradu 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 15: V temnici 

Vir: Lasten 

 
Slika 16: »Grajski gospod« pripoveduje o gradu 

Vir: Lasten 

 
Že prihod pred grad je bil malo drugačen kot ponavadi. Velika vhodna 
vrata so bila zaprta, običajno so odprta. Morali smo jih odpreti in ko 
smo vstopili na dvorišče, nas je čakalo presenečenje. Bili so čisto 
»pravi« vitezi z vso opremo. Otroci so najprej kar obstali in gledali. 
Potem so nas vitezi povabili naprej. Najprej so nam pokazali obleko, 
ki so jo imeli na sebi, in nas seznanili, kaj kateri kos obleke ščiti. Potem 
so nam pokazali mečevanje. Tudi otroci so lahko prijeli »meče« in bili 
so presenečeni, da so tako težki. Nekaj otrok so vitezi sprejeli v svoj 
viteški red. Prikazali so, kako se to naredi. Pugumni dečki in deklice 
so pristopili in bili sprejeti v viteški red. Zaploskali smo jim in bili so 
zelo ponosni. V orožarni smo lahko videli še ostalo orožje in oblačila. 
Prijazni gospod nam je pokazal, kako sam iz kovinskih obročkov 
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izdeluje oblačilo in pokrivalo, ki so si ga vitezi nadeli za boje, da so bili 
bolj zaščiteni. 
 

 
Slika 17: V gradu 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 18: Orožarna 

Vir: Lasten 

 

Matematika 
Ob aplikacijah slik iz zgodbice so otroci ugotavljali zaporedja prihoda 
živali v grad. Te živali so pritrjevali na grad, ki so ga sami narisali iz 
kartona. Tako so preko igre obovili zgodbo Gradiček. Otroci, ki so bolj 
pevsko nadarjeni, so zraven še pripevali. Na kartonu so imeli osnovne 
barve, ki so jih primerjali z barvami rož na kroni. Barve so tudi 
poimenovali.  Iz geometrijskih teles so sestavljali grad. 
 

 
Slika 19: Grad iz geometrijskih teles 

Vir: Lasten 

Narava 
Če smo hoteli okrasiti krone, smo morali na travnik. Pot do njega nas 
je vodila skozi gozd. Opazovali smo različna drevesa in ugotovili, da 
bi se vitezi lahko skrivali za njimi. Začeli smo jih iskati in ko je en deček 
zakričal, da je opazil viteza, smo vsi pohiteli za njim. Nismo ga našli. 
Pri nekaterih je bila zelo bujna domišljija. Videli so konja, ki je dirjal 
čez travnik.  
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Slika 20: Nabiranje rožic za okrasitev krone 

Vir: Lasten 

 
V gradu nam je grajski gospod pokazal, kako so včasih izdelovali 
papir. Povedal je tudi, da so črnilo naredili iz oglja in svinjske masti. 
Tudi mi smo si ga naredili in pisali z gosjimi peresi. 
 

 
Slika 21: Pisanje z gosjimi peresi in narejenim črnilom 

Vir: Lasten 

 
Skozi ceoten tematski sklop so se otroci srečevali s pojmi nekoč, pred 
davnimi časi, danes … Za zaključek tematskega sklopa smo izdelali še 
ogrinjala za igro vlog. Igrali so se v »gradu«. Prijeli so se v pare in 
prosili za srednejveško glasbo. Plesali so, se sprhajali in v rokah nosili 
mošnjičke. Želijo si, da ogrinjala in krone ob naslednjem obisku gradu 
vzamemo s seboj in še tam uprizorimo grajsko igro. 
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Slika 22: Igra vlog 

Vir: Lasten 

 
Otroci so bili od samega začetka aktivno vključeni v celoten proces. 
Preko enciklopedij, različne literature o gradovih in z različnimi 
aktivnimi člani društev so usvojili nekatere pojme. Spoznali so vsaj en 
del življenja nekoč in dela, ki so jih opravljali na gradu.  
 
ZAKLJUČEK 
Raziskovanje kulturne dediščine je otroke zelo pritegnilo. Ko smo 
evalvirale uspešnost tematskega sklopa, smo ugotovile, da je tak 
način »učenja« otrokom bližji in obravnavano temo spoznajo bolj 
poglobljeno. Sklenile smo, da bomo naš grad in zanimive teme o 
kulturni dediščini še naprej vključevale v dejavnosti vrtca in poglobile 
naše sodelovanje z društvi, kajti neposreden stik z ljudmi je vedno 

najboljša metoda. Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji; med samimi 
dejavnostmi se je izluščil še kakšen nenačrtovan. Veliko časa smo 
preživeli na prostem, na svežem zraku in uživali v druženju bodisi pri 
plesu bodisi pri igranju starodavnih iger. 
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Povzetek: Spremembe in modernizacije šolstva so omogočile 
učencem in učiteljem drugačno pridobivanje podatkov, učenja in 
poučevanja. Tako se na področju poučevanja umika iz t. i. 
tradicionalnih strategij pouka k alternativnim. Medenje sodijo 
različni tipi projektnega, raziskovalnega pouka, timskega dela in 
sodelovalnega učenja. Sodelovalno delo sem pri svojem delu 
uporabila kot učno obliko, pri kateri se poudarjajo aktivnosti, 
sodelovanje učencev, njihove medsebojna komunikacija in 
pridobivanje novega znanja. Sodelovalno učenje je učenje v majhnih 
skupinah, kjer si delo zastavimo tako, da med člani ostaja pozitivna 
povezanost, kjer skušajo s pomočjo neposredne interakcije pri 
učenju doseči cilj, ki je skupen vsem. Pri tem pa ohranimo 
odgovornost vsakega posameznega člana skupine. 
 
Ključne besede: sodelovalno učenje, učna oblika, skupinsko delo, 
komunikacija, sodelovanje 
 
Abstract: Due to school changes and modernisation, students and 
teachers now have the possibility to extract data, learning and 
teaching in different ways. Traditional teaching methods were 

replaced by alternative teaching methods. The alternative strategies 
include different types of project-based learning, research-based 
learning, group work and cooperative learning. In my work, 
cooperative learning was used as a method in which the emphasis 
was on the students' activity, cooperation, interpersonal 
communication and the acquisition of new knowledge. Cooperative 
learning is a method in which students work in small groups to 
accomplish a common learning goal. One of its elements is positive 
interdependence, which means that learners need each other to 
succeed. All group members are equally responsible for the 
outcome. 
 
Keywords: cooperative learning, learning method, group work, 
communication, cooperation 
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UVOD 
Osebe, ki delujejo v vzgoji in izobraževanju, stremijo k iskanju novih 
oblik metod dela, ki bi spodbujale celoten učenčev razvoj. Poleg 
kakovostnega izobraževanja, pa je pomembno, da se učence nauči 
medsebojna komunikacija in sodelovanje, da jim omogočimo, da 
bodo v vsakdanjem življenju znali reševati konflikte in iskali rešitve. 
Tudi motivacija pri sodelovalnem učenju je zelo pomembna. Ta mora 
biti izrazita, saj morajo učenci pri reševanju problemov vložiti vse 
svoje napore in vse svoje sposobnosti. Ključnega pomena je notranja 
motivacija, ki temelji predvsem na radovednosti in veselju za aktivno 
reševanje.  
 
Sodelovalno učenje 
Vsak izmed nas ima pravi do kakovostne vzgoje in izobraževanja. 
Učitelji morajo pri pouku doseči vzgojne in izobraževalne cilje, ki 
učencem omogočajo, da razvijejo kompetence, ki so potrebne za 
življenje. Učenje je proces, ki traja vse življenje. Vseživljenjsko učenje 
temelji na štirih stebrih, ki so učiti se, da bi vedel, učiti se, da bi znal, 
učiti se, da bi znal živeti v skupnosti, učiti se biti (Vodopivec, 2003). 
Obenem pa takšna oblika sodelovalnega učenja od učitelja zahteva 
veliko razmišljanja, načrtovanja in predhodne priprave gradiva. Ob 
tem pa, ko opazuje učence, kako sodelujejo v skupini, kako aktivno 
razmišljajo in skupaj rešujejo naloge, učitelju prinaša posebno 
zadovoljstvo (Peklaj, 2001). Sodelovalno učenje je ena izmed oblik 
učenja, ki poudarja predvsem socialni vidik učenja. Učenci s tem, ko 

sodelujejo, razmišljajo, odkrivajo, rešujejo naloge, aktivno gradijo 
svoje znanje, ob enem pa razvijajo svoje komunikacijske, sodelovalne 
in socialne veščine. Pozitivna stran sodelovalnega učenja je tudi, če 
učenci želijo doseči zastavljeni cilj, morajo znati pozitivno sodelovati 
s svojimi sošolci, si med sabo izmenjati ideje, razmišljati, svoje znanje 
lahko primerjajo z drugimi, ga dopolnjujejo in utrjujejo. Pozitivne 
strani sodelovalnega učenja so tudi, da v razredu vlada pozitivna 
klima, učenci so motivirani in imajo veselje do učenja. Takšen način 
sodelovanja in učenja je učenje za življenje, ki učencem omogoča 
socialno rast. Privzgojijo si odgovornost za skupen cilj, naučijo pa se 
tudi komunikacije in aktivnega poslušanja. Ob enem pa krepijo 
pozitivne medsebojne odnose (Tratnik, 2014). Učiteljeva naloga pri 
sodelovalnem učenju je, da učencem priskrbi prijazno delovno 
okolje, učence primerno motivira in sprejema takšne, kot so. Takim 
učiteljem pravimo demokratični učitelji, saj so zmožni v razredu 
pričarati pozitivno spodbudno učno okolje, v katerem so učenci 
zmožni izmenjati svoja mnenja. Ob enem pa mora biti učitelj tudi 
indirekten, fleksibilen, da se je zmožen prilagajati posebnosti učenca 
in specifičnosti razreda. Da lahko učenci sodelujejo v skupinah, 
morajo imeti razvite posebne komunikacijske veščine in veščine za 
sodelovalno učenje. Zato je pomembno, da se tega poslužujejo čim 
več, saj se tako učenci teh veščin naučijo. Takšen način dela vpliva 
tudi na razvoj notranje motivacije za šolsko delo, dviga pa se tudi 
njihova samopodoba. V skupinah pozitivno raste tako uspešni kot 
manj uspešni učenci (Pupaher, 2015). 
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Vodenje razreda 
Najpomembnejša vloga učitelja pri sodelovalnem učenju je vodenje 
razreda. Le-ta temelji na organizaciji skupinskega dela, vzdrževanje 
reda in discipline ter uravnavanja vedenja učencev v razredu. Če ni 
dobrega vodenja, sodelovalno učenje ne more biti uspešno (Peklaj, 
2001). Jasno morajo biti zastavljena in podana navodila. Učenci 
morajo vedeti, kaj se od njih zahteva in pričakuje. Učenci skupaj z 
učiteljico sodelujejo pri sooblikovanju pravil in napišemo na plakat ali 
tablo. Učence lahko razdelimo v skupine na različne načine. Ali je to 
naključno ali načrtno. V skupine jih lahko razdeli učitelj ali pa izbiro 
prepusti učencem. Prav tako pa so lahko skupine homogene ali 
heterogene. Homogene skupine lahko tvorimo tudi glede na njihove 
interese, sposobnosti ali spol. Tveganje pri takšnem sestavljanju 
skupin je, da se otroci zberejo v skupine glede na tekmovalnost in 
nato nastanejo skupine slabših in boljših. Zato je priporočljivo, da se 
skupine oblikujejo v heterogene, saj spodbujajo raznolikost pri 
sestavi in vsak otrok lahko prispeva nekaj svojega skupini, zaradi tega 
so skupine tudi veliko bolj uspešne. Najbolj učinkovite so skupine, 
kadar v skupino postavimo enega učno uspešnega, dva srednje in 
enega manj uspešnega učenca. Učitelj izbere vodje skupin, katerih 
naloga je, da v svojo skupino izberejo tako dečke kot deklice različnih 
sposobnosti. Lahko se sestavijo glede na sedežni red, kako sedijo, 
najbližji sosedi tvorijo par ali skupino. Učencem lahko damo tudi 
razrezane slike na več koščkov, tisti učenci, ki sestavijo skupaj sliko, 
postanejo skupina. Skupine so lahko različno veliko, najbolje je, če je 

sodo število, idealno pa so štirje člani. Vsak član skupine ima svojo 
vlogo (zapisovalec, poročevalec, opazovalec, časomer, usmerjevalec 
in drugi). Vloge si izberejo vloge sami ali v medsebojnem dogovoru. 
S tem se izognemo, da nobeden ne prevzame vodilne vloge in da 
učenci enakovredno sodelujejo pri delu in reševanju nalog. Učenci 
naj vloge v skupinah menjavajo, saj se s tem urijo v veščinah vodenja, 
ki jih bodo potrebovali pri svojem delu ali nasploh v življenju (Tratnik, 
2014). 
 
Nastop ob dnevu mrtvih 
Učenci 1. in 4. razreda smo skupaj pripravili proslavo ob dnevu 
spomina na mrtve. Razdelili smo si besedila, učenci pa so si med 
učenjem pomagali. Imeli smo kar nekaj skupnih vaj, kjer se je dobro 
pokazalo njihovo sodelovanje in pomoč. 
 
Skupaj ustvarjamo za likovni natečaj 
Skupaj smo ustvarjali tudi za mednarodni likovni natečaj »Igraj se z 
mano«. Učencem sem pripravile sestavljanke, tako da so se ustvarile 
mešane skupine 1. in 4. razreda. Ko so bile oblikovane skupine, so si 
učenci poiskali prostor v razredu, kjer bodo ustvarjali. Dovolila sem 
svobodno izbiro ali za mizo, na tleh, v igralnem kotičku, kjer se učenci 
počutijo prijetno in bodo lahko ustvarjali. Razložila sem temo 
likovnega dela, o katerem smo se tudi pogovorili. Določili smo še 
likovne tehnike, nato pa jim prepustile prosto pot ustvarjanja.  
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Zanimivo je bilo, kako so četrtošolci prevzeli vloge vodje in skupno 
naredili načrt ustvarjanja.   

 

 
Slika 1: Ustvarjanje za mednarodni likovni natečaj 

Vir: Lasten 

 
Poslušali so njihove ideje in skupaj pokomentirali. Ko so imeli 
nekakšno osnovno idejo, so se lotili ustvarjanja. Učenci so pri tem 
zelo uživali in v razredu je bilo zaznati prijetno, sproščeno vzdušje. 
Vsak je imel svojo nalogo in izdelek je skupinsko nastajal. 
 

 
Slika 2: Sestavljanke za otroke 

Vir: Lasten 

Na koncu smo vse likovne izdelke obesili na tablo. Vsaka skupina je 
predstavila svoj likovni izdelek, potem pa smo ga še skupaj 
pokomentirali. Nastali so res zanimivi izdelki, ki smo jih potem poslali 
na likovni natečaj. Učenci so povedali, da so pri uri zelo uživali in da 
bi si tega sodelovanja želeli še večkrat, saj so se od četrtošolcev veliko 
naučili. 
 
Kaj že vemo o prometu? 
Učenca 4. razreda sta se odločila, da bosta učencem 1. razreda 
predstavila prometne znake in cestno - prometna pravila. Najprej so 
si skupaj pogledali prometne znake, ki sta jih prinesla, nato pa sta jim 
predstavila še njihov pomen. Skupaj so obnovili cestna pravila, ki so 
jih učenci 1. razreda zelo dobro poznali. Sledil je kviz, preko katerega 
so učenci 1. razreda izkazali svoje znanje o prometu. Četrtošolca sta 
brala vprašanja, učenci pa so nanje odgovarjali. Pravilne odgovore sta 
sproti zapisovala v križanko in na koncu so dobili geslo »VARNO V 
PPROMETU«. Na koncu so učenci izdelali še prometne znake in jih 
razstavili v učilnici.  
 

 
Slika 3: Prometni znaki 

Vir: Lasten 
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Skupaj beremo pravljice 
»Mojca Pokrajculja je pometala hiško in našla med smetmi krajcar.« 
Učenki 4. razreda sta učencem predstavili pravljico Mojca 
Pokrajculja. Izdelali sta lutke in sceno in pravljico zaigrali. Učenci so 
ju z zanimanjem poslušali, še posebej jim je bilo pa všeč, ker sta 
zraven prinesli krajcar, ki so si ga na koncu ogledali. Sledila je 
interpretacija prebranega. Učenci so odgovarjali na zastavljena 
vprašanja o prebrani pravljici. Pogovorili so se o književnih junakih in 
književnem prostoru. Na koncu so poustvarjali.  
 

 
Slika 4: Predstavitev pravljice Mojca Pokrajculja 

Vir: Lasten 

 
 
 

Noč branja 
Noč branja smo izvedli na šoli za učence od 1. do 5. razreda. Učenci 
so polni pričakovanj prišli na petek ob 17.00 v šolo. Najprej smo se 
vsi zbrali v telovadnici in pripravili spalne vreče. Sledila je 
predstavitev poteka večera. Nato so se vsi udobno namestili v svoje 
spalne vreče, stisnili k sebi svoje plišaste igračke in prisluhnili pravljici 
Neke božične noči. Sledila je dejavnost po branju. Vsak učenec je 
potegnil listek, na kateri so bila zapisana vprašanja in odgovori. 
Učenci so morali poiskati svoj par – k vprašanju ustrezen odgovor. 
Nato sta učenca vsem prebrala vprašanje in odgovor. Sledila je 
razdelitev učencev na skupine. Ilustracije iz knjige sem razrezala na 
več delčkov. Delčki sestavljanke so se razdelili v 5 vrečk in učenci so 
jih izžrebali tako, da je dobil košček učenec iz vsakega razreda. 
Nastale so mešane skupine učencev od 1. do 5. razreda. Ko so se 
skupine našle, so skupinsko reševale križanko. Skupina, ki jo je prva 
rešila, je dobila sladko presenečenje. Sledilo je delo po delavnicah.  
 

 
Slika 5: Sestavljanje pravljice 

Vir: Lasten 
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  V prvi delavnici so učenci iskali zaklad. Imeli so različne naloge, ki so 
jih vodile po šoli. Če so vse naloge pravilno rešili, so prišli do zaklada.  

  V drugi delavnici so učenci glasbeno ustvarjali. Naučili so se pesmico 
Cin cin cin, ki so jo spremljali z Orffovimi glasbili in zraven sestavili 
plesno koreografijo. V tretji delavnici so učenci ustvarjali božične 
okraske za smrekico in izdelali laterno iz kozarčka za vlaganje. Po 
končani delavnici so obeske obesili na smrečico, ki stoji v avli šole. V 
četrti delavnici so učenci k besedilu iz pravljice Neke božične noči 
narisali svojo ilustracijo in nastala je skupinska knjiga, ki so ji naredili 
še naslovnico. Zadnja delavnica pa je bila namenjena kuhanju. Učenci 
so po receptu najprej naredili čokoladne kroglice, nato pa so si sami 
spekli še tople sendviče in jih z veseljem pojedli. Skupine so se v 
delavnicah na pol ure menjavale, dokler vse niso prišle na vrsto. Nato 
smo se zbrali v telovadnici, pojedli malico, oblekli in vzeli svoje 
svetilke. Odpravili smo se na sprehod v okolici šole, kjer ni manjkalo 
navdušenja nad zasneženo pokrajino, ki nam je polepšala večer. 
Nazaj smo se vrnili nekoliko utrujeni, mokri, a z nasmehi na obrazih 
otrok.  
 
ZAKLJUČEK 
Namen mojih dejavnosti je bil, da povežem učence 1. in 4. razreda 
ter da skupaj sodelujemo na različnih področjih. Tako smo skupaj 
ustvarjali in sodelovali na likovnem natečaju, izvedli skupinski nastop 
za komemoracijo ob dnevu mrtvih, skupaj brali pravljice, se učili o 
prometu in jeseni ter odlično sodelovali na noči branja. Učenci so bili 

nad medvrstniškim sodelovanjem navdušeni. Čeprav so imeli 
nekateri tremo in so se včasih med uro malo izgubili, so bili vsi ob 
koncu zadovoljni in ponosni nase. Zelo me veseli, da si učenci 
takšnega sodelovanja želijo še več in zagotovo bom to prakso 
nadaljevala tudi v bodoče. Ob koncu pa so učenci strnili nekaj misli: 
− Zelo mi je bilo všeč, ko sva z Niko učili prvošolce, čeprav sva bili 

sramežljivi (Katja, 4.r). 
− Meni je bilo všeč. Bili so pridni. Včasih še kateri ni dvignil roke, a 

vseeno sem vedela, da se bodo to naučili. Upam, da bomo še kdaj 
sodelovali z njimi (Iza, 4.r).  

− Meni je bilo zanimivo in vzpodbudno, da smo delali skupaj (Nika, 
4. r). 

− Meni je bilo všeč in nimam pripomb. Super je bilo sodelovati z 
mlajšimi (Miha, 4.r).  

− Zelo mi je bilo všeč, ko sva z Enejem vodila uro o prometu. Tudi 
pri likovni je bilo zelo lepo (Izak, 4.r). 

− Zelo mi je bilo všeč. Ko sva s Hanno pripovedovali pravljico, bi 
lahko fantje malo bolj poslušali in bili malo tišji. Ampak vsi, ki so 
v 1. razredu, so nagajivi in vsaj malce poredni (Lea, 4. r). 

− Všeč mi je bilo, ko so četrtošolke prišle v razred in zaigrale igrico 
Mojca Pokrajculja. Želim si, da bi imeli še več takšnih ur (Kaja, 1. 
r). 

− Meni je bilo všeč, da smo skupaj ustvarjali za likovni natečaj 
(Anže, 1. r). Všeč mi je bilo, ko sva z Enejem skupaj risala in smo 
se učili o prometnih znakih (Maks, 1. r). 
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V iskanju mostov med 
poučevanjem in učenjem 
angleščine 
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Povzetek: Izbira metod in pristopov pri poučevanju tujega jezika je 
učiteljeva avtonomna odločitev. Z razvojem sodobne tehnologije je 
uporaba vizualizacije pri pouku postala dostopna in ponuja velik 
razpon možnosti, kako obogatiti pouk in podajanje učne snovi. Tu pa 
se učiteljeva vloga ne zaključi, tudi če natančno upoštevamo vsa 
didaktična načela pouka. V fazi utrjevanja, samostojnega dela in 
učenja učenci potrebujejo tudi uspešne učne strategije in učenje s 
pomočjo mnemotehnik je lahko ena od njih. Poučevanje in učenje s 
pomočjo zgodb, vizualizacije, asociacij in humorja lahko omogoča 
hitro in trajno pomnjenje, če izhajamo iz učencev, jih usmerjamo in 
aktivno vključujemo v oblikovanje miselnih povezav, saj jih bodo le 
tako znali kasneje tudi učinkovito in smiselno uporabiti. 
 
Ključne besede: spodbudno učno okolje, vizualno podprto 
poučevanje in učenje angleščine, učne strategije, mnemotehnike 

 
Abstract: The choice of foreign language learning methods and 
techniques is an autonomous decision of a teacher. The 
development of modern technology has made the use of 
visualisation in teaching easily accessible and offers a wide range of 
possibilities to enhance the process of classroom teaching. However, 
the teacher’s role does not end here even if all didactic principles are 
carefully observed. During revising, independent work and learning, 
students need successful learning strategies and learning with the 
help of mnemonics can be one of them. Teaching and learning by 
using stories, visualisation, associations and humour can provide a 
quick and lasting memorisation if we focus on students, provide 
guidance and actively include them in making connections of 
thoughts so that they will be able to use them effectively and 
meaningfully later on. 
 
Keywords: positive learning environment, visually supported ESL 
teaching and learning, learning strategies, mnemonics 
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UVOD 
Spodbudno učno okolje predstavlja osnovno izhodišče tako za 
učitelja kot tudi za učenca. Če želimo določiti, ali se spodbudno učno 
okolje začne v šoli, doma ali v notranji motivaciji učenca, ugotovimo, 
da gre pravzaprav za skupek vseh treh dejavnikov, ki se prepletajo. 
Kot učiteljica angleškega jezika na predmetni stopnji se srečujem z 
različnimi tipi učencev, prav tako tudi z učenci s posebnimi potrebami 
in raznolikimi primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 
Avtonomija vsakega učitelja je, da v razredu izbira med različnimi 
metodami in pristopi poučevanja tujega jezika, prav tako pa je tudi 
odgovornost vsakega učitelja, da dinamiko pouka sproti prilagaja 
dinamiki razreda, upošteva odziv in predznanje učencev in učno snov 
približa tudi najšibkejšim. Z razvojem tehnologije so na voljo številne 
aplikacije in platforme na spletu, ki omogočajo, da učitelj podajanju 
učne snovi doda novo dimenzijo, učne vsebine obogati in s tem 
morda pridobi večjo pozornost učencev, ki hkrati okrepi tudi njihovo 
motivacijo za delo. Vizualno podprto poučevanje je sestavni del 
mojega pouka, ker sem tudi sama vizualni tip učiteljice. Pri svojem 
delu si pogosto pomagam s slikovnim gradivom, zato da so učne 
vsebine življenjske in hkrati aktualne, kar je ključnega pomena za 
osmišljanje znanja. V fazi utrjevanja, ko morajo učenci že razloženo 
snov tudi razumeti, jo povezovati in začeti uporabljati v novi situaciji, 
sem želela vizualno podprtost pouka še nekoliko nadgraditi in 
učencem približati nekatera slovnična pravila s pomočjo uporabe 
mnemotehnik, to je različnih tehnik pomnjenja. Pri delu v razredu s 

šestošolci namreč opažam, da razumevanje slovničnih pravil ni v 
skladu z njihovim miselnim razvojem, ki je ravno na prehodu iz 
konkretnega v abstraktno mišljenje, zato tudi učenje na pamet ni niti 
učinkovito niti smiselno. V izogib učenju na pamet brez razumevanja 
sem s preizkušanjem novega pristopa želela preveriti, kako se učenci 
odzivajo na razlago slovnice na osnovi vizualnih opomnikov, s 
pomočjo zgodbe, asociacij in humorja. Hkrati sem želela preveriti, ali 
uporaba mnemotehnik pri pouku lahko pripomore k lažjemu in 
hitrejšemu priklicu učne snovi in k razvoju uspešne učne strategije za 
učinkovito samostojno delo in učenje. 
 
Spodbudno učno okolje in učenje učenja 
Spodbudno učno okolje je opredeljeno kot okolje, kjer se učenci 
počutijo varno, so motivirani in sodelujejo, prepoznavajo svoja 
močna področja in hkrati dobijo podporo učitelja na šibkih področjih 
ter občutijo smiselnost in koristnost tega, kar se učijo (Grah, 2017). 
Sodobni učni proces je osredinjen na učenca, kar pomeni, da je 
učenec aktivno vključen v pouk, upoštevano pa je tudi njegovo 
predznanje in izkušnje. Z ustrezno vzpostavljeno klimo v razredu je 
podajanje snovi prvi korak na poti usvajanja novega znanja. Učni 
načrt za angleščino v osnovni šoli (2016, str. 39) poudarja, da naj bo 
»sodoben pouk angleščine organiziran s sodobnimi pripomočki za 
celostno usvajanje jezika: z bogatim slikovnim gradivom za nazoren 
prikaz določene tematike in spodbujanje pomnjenja, z izvirnimi 
jezikovnimi gradivi, avdio in video gradivi.« Če je pouk nazoren, je 
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tudi razumljivejši. Znanje z razumevanjem je moč doseči le, če je 
učenec notranje motiviran, učni pristop pa osmišljen. 
  
Končni cilj posredovanja znanja je čim večja samostojnost učenca in 
uporaba znanja v novi situaciji, zato je pomembno, da je spodbudno 
učno okolje vzpostavljeno tudi izven učilnice. Marentič-Požarnikova 
(2012, str. 10) je prepričana, da sta pouk in učenje tesno povezana 
med seboj, trdi, da sta »način učenja in poučevanja dve zrcalni 
polovici iste celote« in ju ni mogoče obravnavati ločeno. Podobno 
Simons (v Marentič Požarnik 2012, str. 14) poudarja, da bi morala biti 
»vsaka učna ura tudi ura učenja«, kar pomeni, da mora biti 
ozaveščanje in navajanje na uspešne učne strategije, torej načine za 
doseganje znanja, del vsakdanjega učnega procesa. Miselno 
aktiviranje učencev, spodbujanje pomnjenja, razmišljanja in 
samostojnega učenja je učiteljevega vloga že v samem procesu 
poučevanja. Učenje učenja ali metaučenje in razmišljanje o našem 
razmišljanju ali metakognicija sta namreč kompetenci, ki nam 
pomagata razumeti sebe in svoj način razmišljanja, kar je bistveno za 
uspeh pri učenju.  
 
Spomin in pomnjenje 
Učenje nam omogoča pridobivanje znanja, znanje pa temelji na 
spominu, saj nam omogoča shranjevanje, ohranjanje in priklic 
naučenega. Glede na njihovo trajanje ločimo tri vrste spomina: 
senzorni, kratkoročni in dolgoročni spomin. Sešok (2006) pojasnjuje, 

da se v senzornem spominu kratek čas zadržuje ogromna količina 
informacij in je zmogljivostno omejen, medtem ko ima dolgoročni 
spomin neomejeno zmogljivost in neomejeno trajanje. Urjenje 
spomina izboljšuje njegovo zmogljivost. Ponavljanje in utrjevanje je 
pomembno, če želimo, da se informacije prenesejo iz kratkoročnega 
v dolgoročni spomin, vendar ne zagotavlja, da bo informacija tam 
ostala tudi shranjena in bo na voljo, ko jo bomo želeli priklicati. Sešok 
(2006) poudarja, da je zato pomembno »na kakšen način lahko 
informacije povežemo že z znanimi asociacijami« in da v dolgotrajni 
spomin lažje shranimo »smiselne ali čustvene vsebine, ki so 
povezane z določeno informacijo.« Tako kot pri učenju, gre tudi pri 
spominu za proces. Pri obeh so prisotna čustva, ki lahko pripomorejo 
k večjemu pomnjenju ali pa ga zavirajo.  
 
Poučevanje in učenje s pomočjo mnemotehnike 
Da bi bilo pomnjenje med poukom čim bolj kakovostno je poleg 
didaktičnih načel in delovanja spominskega sistema potrebno 
upoštevati tudi miselni razvoj učencev. Učni načrt za angleščino v 
osnovni šoli (2016, str. 45) navaja, da »ko so učenci še na stopnji 
konkretno logičnega mišljenja (okvirno v starosti od sedem do enajst 
let), učitelj ne poučuje jezikovnih vsebin niti ne predstavlja slovničnih 
pravil, še posebno ne kot formalne slovnične kategorije (glagolski 
časi, zaimki itn.).« Obravnava abstraktnih slovničnih pojmov je 
predvidena v obdobju formalno logičnega mišljenja (od 12 let 
naprej), torej ravno na prehodu učencev na predmetno stopnjo.  
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Mnemotehnika je tehnika pomnjenja oziroma zapomnitve, ki ponuja 
številne načine za lažje in hitrejše pomnjenje ter učenje. Lahko je 
besedna, številska ali vizualna. Prve mnemotehnike so uporabljali že 
stari Grki in Rimljani, da so si lažje zapomnili svoje obsežne govore. 
Eden izmed njih je bil grški filozof Cicero, ki je uporabljal tehniko 
palače spomina ali metodo loci. Z njo si je možno zapomniti ogromno 
količino podatkov z miselnim popotovanjem po znanem prostoru, 
kjer shranimo svoje domišljijske podobe, ki smo jih zgradili s pomočjo 
asociacij (Gray, 1997). Pri enostavnejših oblikah mnemotehnike 
lahko uporabimo slike, akronime, simbole, rime, pravzaprav karkoli, 
kar sproži naš spomin. Nove informacije dodamo k že obstoječim, 
torej ne gre za učenje na pamet, ampak za ustvarjanje miselnih 
povezav. Pillai (2004) je s pomočjo vizualne mnemotehnike skupaj z 
učenci na izviren način ustvarjala mostove med podobno zvenečimi 
besedami in njihovimi pomeni, mostove za ločevanje zaimkov, 
črkovanje, izgovorjavo in razumevanje časov. Pomembno je, da si 
vsak posameznik ustvari svojo učinkovito asociacijo, ki mu ustreza. 
Če abstrakten pojem zavijemo v domišljijo ali ga podkrepimo s 
pozitivno čustveno vsebino, npr. s humorjem, nam to olajša prenos 
znanja v dolgoročni spomin. Putnam (2015) poudarja, da je 
mnemotehniko priporočljivo uporabljati v povezavi z ostalimi učnimi 
strategijami kot pripomoček za priklic bistvenih informacij ali kot 
motivacijo za učenje.   
 

Primeri dobre prakse vizualno podprtega poučevanja in učenja 
angleščine s pomočjo mnemotehnik 
Kot učiteljica angleščine na predmetni stopnji sem se torej začela 
spraševati, kako na prehodu miselnega razvoja šestošolcem približati 
osnove angleške slovnice, ki je sama po sebi učencem precej 
abstrakten pojem, na način, ki jim bo omogočil razumevanje in hkrati 
učinkovito pomnjenje. Navdih za vključevanje vizualne 
mnemotehnike v svoje poučevanje sem našla povsem po naključju 
pri delu z učenci dislektiki, ki razmišljajo v slikah in izven okvirjev. 
Slovnična pravila pri pouku nikoli niso obravnavana zaradi samih 
sebe, ampak so predstavljena celostno, skupaj z drugimi deli jezika, v 
kontekstu, ki je življenjski in se učenci z njim lahko poistovetijo. 
Eksplicitnemu poučevanju slovnice se ne moremo izogniti v celoti, saj 
gre za dogovorjeno normo in osnove morajo učenci poznati skupaj z 
izjemami in posebnostmi. Moj prvotni cilj je bil predvsem približati 
razumevanje slovničnih struktur in pravil v skladu z miselnim 
razvojem učencev, kasneje pa sem skozi opazovanje učencev začela 
iskati načine, da bi bil njihov priklic znanja hiter in trajen brez učenja 
na pamet. V svojem poučevanju sem postopoma začela vključevati 
enostavne mnemotehnike in določen del učne snovi podajala preko 
zgodbe, vizualnih podpor, asociacij in humorja. 
Slovnične strukture, ki so jih učenci morali usvojiti, smo spoznavali v 
kontekstu, npr. opis osebe (sebe ali nekoga drugega), opis vsakdanjih 
aktivnosti (opis dneva in prostega časa), opis slike ipd. Znotraj teh 
kontekstov pa so učenci morali biti pozorni na jezikovne strukture in 
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z njimi povezana slovnična pravila. Pri razumevanju se običajno 
pojavljajo enake težave, ker je potrebno razumeti, zakaj v angleščini 
uporabljamo dve vrsti sedanjika s povsem različno strukturo in pravili 
zanikanja in tvorjenja vprašanj, zakaj sta znotraj navadnega sedanjika 
glagola, ki sta izjemi in zakaj se določeni glagoli spreminjajo pri 
dodajanju končnic. Vizualne opomnike sem sprva ustvarjala sproti v 
razredu z risanjem na tablo, z upoštevanjem idej učencev in v 
procesu utrjevanja so se izkazali kot odlična podpora. Večino učencev 
so vizualni opomniki navdušili, zdeli so se jim zabavni, nekatere od 
njih so postopoma začeli risati tudi sami ob reševanju nalog, celo pri 
pisanju testa. Zaradi pozitivnega odziva sem se jih šele kasneje 
odločila ustvariti s pomočjo internetnega programa Kapwing in 
telefonske aplikacije Mematic, da sem jih lažje ponazorila. Prvi 
vizualni opomnik je nastal za glagol biti (BE). Učenci ga morajo dobro 
obvladati, razlikovati vse tri oblike v sedanjosti, zato se ga večina 
učencev nauči spregati na pamet, v trdilni, nikalni in vprašalni obliki. 
Zaradi monotonosti učenja smo v razredu za glagol biti v angleščini 
razvili zgodbo. Z učenci smo prišli do spoznanja, da je glagol biti med 
glagoli v angleščini kralj. Zakaj? Ker zanj ves čas veljajo drugačna 
pravila, tako pri zanikanju kot pri tvorbi vprašalnih povedi. Ker je 
kralj, smo mu narisali krono. Ugotovili smo, da je rad urejen in ima 
zato ima v omari tri plašče. Ko gre med ljudi (zaimki I, you we, they, 
he, she, it), si izbere plašč z napisom AM, plašč z napisom ARE ali plašč 
z napisom IS. V svojem kraljestvu je seveda glavni, zato lahko svojo 
odločitev (trdilno poved) kadarkoli prekliče, torej poved lahko zanika, 

pri tem vedno uporablja svoje žezlo (NOT). Ko postavlja vprašanja, 
vedno sedi spredaj na svojem prestolu, torej na začetku povedi. To si 
seveda lahko dovoli samo on, za vse ostale glagole, ki niso 'modre 
krvi' (npr. PLAY, LISTEN, GO) veljajo običajna pravila. Z učenci smo 
zgodbo pri pouku večkrat obnovili, pri utrjevanju pa so učenci glagol 
biti začeli prepoznavati, večina ga je v povedi obkrožila in mu narisala 
krono. To je pomenilo, da so bili nanj še posebej pozorni, ko so mu 
izbirali ustrezen 'plašč', torej obliko v sedanjiku. Kasneje smo 
obravnavali glagol imeti (HAVE GOT), učenci so ga hitro prepoznali, 
da je tudi ta 'kraljeve sorte', le da ima en plašč manj, torej samo dve 
obliki. Na obstoječo asociacijo glagola biti so dodali novo informacijo 
o glagoli imeti in tako naredili miselno povezavo med obema 
glagoloma, kar pomeni, da so začeli risati krono tudi njemu. 
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Slika 1: Ponazoritev zgodbe o glagolu biti v trdilni, nikalni in vprašalni obliki 

Vir: Lasten 

 

Kasneje, ko smo začeli spoznavati navadni sedanjik, sem učencem 
želela približati pravilo dodajanja končnice -s v tretji osebi ednine, 
tokrat s pomočjo asociacije in igre besed. Ko govorimo o tretji osebi 
ednine, to je torej oseba, ki nisem ne jaz ne ti, ne želimo, da ta oseba 
sliši, kaj o njej pripovedujemo, zato vedno dodamo -s, ki nas spominja 
na skrivnost. Prst na ustih nas po obliki lahko spominja na plus (+) in 
tako si lahko zapomnimo, da končnico -s dodamo zgolj v trdilnih 
povedih, ne pa tudi v nikalnih in vprašalnih. 

 
Slika 2:  Asociacija in igra besed za dodajanje končnice -s v tretji osebi ednine 

Vir: Lasten 
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Ker ima zgoraj omenjeno pravilo izjeme, smo ga dodatno ponazorili 
s humorjem. Končnica -s je muhasta, zato občasno črko y spremeni v 
i. Črki y smo dodali telesnega stražarja z imenom AEIOU in kadar y 
stoji skupaj z njim (z enim od samoglasnikov), je y na varnem in se ne 
more spremeniti. Kadar telesnega stražarja ob y ni, ga končnica -s 
spremeni v i.  
 

 
 Slika 3:  Ponazoritev pravila za dodajanje končnice -s glagolom, ki se 

končajo na -y 
Vir: Lasten 

 
Angleščina pozna dva sedanjika in za razumevanje opisnega 
sedanjika, ki ga učenci uporabljajo za opis slik in trenutnega 
dogajanja, je pomembno razumeti, da se dogodki odvijajo pred 
našimi očmi oziroma v danem trenutku. Za tvorjenje opisnega 
sedanjika potrebujemo dva koraka, dodajanje pomožnega glagola 
biti in končnice -ing, zato je bila ponazoritev z očmi smiselna 

asociacija, saj sta tudi očesi dve. Dogajanje spremljamo z obemi 
očesi, torej tvorimo čas v dveh korakih. Tu so učenci že imeli 
predznanje glagola biti, zato smo lahko spodnji vizualni opomnik 
dopolnili in povezali z zgodbo, da končnici -ing na pomoč priskoči kralj 
biti (BE), kar pomeni, da v povedi obveljajo njegova pravila. Nikalne 
povedi se morajo tvoriti z dodajanjem besede NOT, vprašalne pa z 
menjavo vrstnega reda.  

 
Slika 4: Vizualni opomnik za opisni sedanjik 

Vir: Lasten 

 
Ob primerjavi obeh končnic -s in -ing smo z učenci ugotovili, da je 
končnica -ing močnejša kot končnica -s, saj je prisotna v trdilnih, 
nikalnih in vprašalnih povedih. Razlago pravopisnih pravil smo 
zaključili s spodnjima opomnikoma. Ob primerjavi končnic -s in -ing, 
ko stojita skupaj z -y je opazna razlika, saj ima črka y s končnico -s 
slabe izkušnje, s končnico -ing pa sta pravi sorodni duši, saj se črki y 
ob njej nikoli ni potrebno spreminjati. Vendar tudi končnica -ing ne 
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mara vseh črk in tako smo za zaključek na humoren način ponazorili, 
kako se odločno znebi črke e, ker je ne želi imeti ob sebi.  
 

 
Slika 5:  Primerjava končnic -s in -ing pri besedah, ki se končajo na -y 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 6:  Ponazoritev pravila za dodajanje končnice -ing glagolom, ki se končajo na 

-e 
Vir: Lasten 

 
ZAKLJUČEK 
Učenje je proces, ki se začne v šoli in nadaljuje doma in/ali obratno. 
Učenec je primerno motiviran, ko meni, da nekaj zmore, da razume 
in prepozna smiselnost in koristnost v tem, kar se uči. Učenca naučiti 
se učiti je enako pomembno kot poučevanje samo. Ena najbolj 
ključnih učiteljevih vlog v učnem procesu je, da poleg podajanja 
snovi, miselno aktivira učenca in mu v procesu usvajanja novega 
znanja pomaga približati, prepoznati ali razviti uspešno učno 
strategijo, mu pomagati prepoznati njegova močna in šibka področja, 
da lahko svoje učne izkušnje nadgradi. Šele z ozaveščanjem in 
opolnomočenjem učenca z učinkovitimi učnimi strategijami je krog 
spodbudnega učnega okolja lahko sklenjen. Učenje s pomočjo 
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mnemotehnik niso le triki, kako se učno snov hitreje naučiti. 
Ustvarjanje mnemotehnik temelji na vizualizaciji, ustvarjanju 
mentalnih slik in asociacij s pomočjo domišljije in kreativnosti, torej 
na miselnem povezovanju na že obstoječe znanje, kar izboljšuje in 
prispeva k urjenju spomina, prispeva k lažjemu razumevanju snovi, 
povečevanju notranje motivacije, včasih pa zgolj ponudi rešilno bilko 
in možnost biti uspešen tudi najšibkejšim. Obenem se je potrebno 
zavedati, da ena sama učna strategija ne bo ustrezala vsem učencem, 
zato je pomembno, da si izberejo svojo in jo razvijajo. Ob opazovanju 
učencev, ki se učijo na drugačen način, se vsekakor ponuja priložnost 
za sveže ideje in nove pristope, morebiti celo za sestop iz cone udobja 
za katedrom, za inovativnost. Sprotno posodabljanje učnih vsebin in 
pristopov je pri poučevanju angleščine neizogibno, zato je 
pomembno poudariti tudi fleksibilnost učitelja, ki sledi razvoju 
sodobnega časa. Dejstvo, da poučevanje ni enosmeren proces, nam 
lahko služi kot opomnik, da se navsezadnje ob učencih ves čas učimo 
tudi učitelji ter tako vedno znova dobimo priložnost za pedagoško in 
osebnostno rast.  
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Spodbudno in 
vključujoče domače branje 
 
SABINA JEVŠENAK, prof. ang. in slov.  
sabina.jevsenak@gmail.com 
 
Povzetek: Učitelji ves čas iščemo nove načine, kako motivirati učence 
za branje. Vsi se zavedamo koristi branja, vendar v sodobnem svetu 
knjiga težko konkurira napredni tehnologiji. V šolskem okolju 
moramo zato biti učitelji inovativni in skrbeti, da učenci ohranjajo stik 
z literaturo. Predstavila bom primer dobre prakse, ki učinkovito 
spodbudi in aktivira celoten razred. Učenci za domače branje izberejo 
knjigo sami, nato pa pripravijo predstavitev v obliki govornega 
nastopa. Na ta način sledimo ciljem iz UN, vključimo učence v 
vzgojno-izobraževalni proces in poskrbimo, da učenci preberejo 
leposlovno delo v celoti, kar je nujno za popolno bralno izkušnjo.  
 
Ključne besede: domače branje, slovenščina, književnost, motivacija, 
vključeni učenci 
 
Abstract: Teachers are constantly looking for new ways to motivate 
students to read. We are all aware of the benefits of reading, but in 
the contemporary world, it is hard for books to compete with the 

modern technology. In the school environment, therefore, the 
teachers need to be innovative and make sure that pupils stay in 
touch with literature. I will present an example of good practice that 
effectively stimulates and activates the whole class. Pupils choose a 
book for home reading by themselves and then prepare a 
presentation in the form of a speech. In this way, we follow the goals 
from the curriculum, involve pupils in the educational process and 
make sure that they read the literary work entirely, which is essential 
for a complete reading experience.  
 
Keywords: home reading, Slovene, literature, motivation, involved 
students 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 

UVOD 
»Premalo berejo!« slišimo večkrat, ko iščemo razloge za raznorazne 
težave učencev pri slovenščini. Učitelji se tako srečujemo s 
problemom, kako učencem branje približati in osmisliti. Branje je 
tako ali drugače vpeto v proces vzgoje in izobraževanja, še posebej 
pri predmetu slovenščina. Učenci bi se morali večkrat srečati s 
celostnimi leposlovnimi besedili, saj le tako doživijo izkušnjo branja v 
celoti. Zato imamo pri slovenščini domače branje. Težava nastane, 
ker so večkrat knjige za domače branje za učence neosmišljene, 
učenci jih ne želijo brati, v njih se ne poglobijo, ali pa najdejo kakšno 
bližnjico, kot je npr. branje obnove in s tem skušajo hitro odpraviti to 
obvezo. Kako torej to težavo rešujemo pri pouku slovenščine učitelji, 
ki se zavedamo, da so knjige v dobi napredne tehnologije ogrožena 
vrsta? Predstavila vam bom primer dobre prakse, ki učencem 
dopušča, da sodelujejo pri izbiri knjige za domače branje, obenem pa 
dosegajo cilje in standarde iz učnega načrta.  
 
Vključeni učenci so bolj motivirani 
Cornelius White v svoji raziskavi ugotavlja, da so rezultati učencev 
veliko boljši, kadar izvajamo oblike vzgojno-izobraževalnega procesa, 
v katerih so v ospredju učenci. Če so učenci aktivno vključeni v 
proces, so bolj motivirani, imajo boljše znanje in tako tudi boljše 
ocene (Cornelius-White, 2007, str. 19–20). Prav te ideje in opažanja 
je v svoji diplomski nalogi potrdila Jana Vaupotič, ki je s pomočjo 
anketnega vprašalnika dobila odgovore, ki potrjujejo to teorijo. Med 

drugim je s pomočjo anketnega vprašalnika avtorica ugotovila, da 
učenci raje berejo knjige, ki jih izberejo sami, kot pa knjige, ki jih 
določi učitelj (Vaupotič, 2019, str. 24). Prav tako na podlagi ankete 
prevladuje mnenje učencev, da bi bilo bolje, če bi lahko sami 
predlagali nekaj literarnih del za domače branje (prav tam, str. 24). 
Zanimivi so tudi rezultati odgovorov na vprašanje, ali domače branje 
v resnici preberejo (prav tam, str. 25) – na to vprašanje je pritrdilno 
odgovorilo manj kot polovica vprašanih. Ostali domačega branja ne 
preberejo oz. preberejo samo nekatera, ali pa preberejo 
obnove/povzetke, ki jih najdejo na internetu (prav tam, str. 27). 
 
Branje je pomembno 
Pozitivni učinki branja so že kar splošno znani. Med drugim branje 
spodbuja možgane, zmanjša stres, izboljša znanje, poveča besedni 
zaklad, izboljša spomin, razvija analitične sposobnosti, izboljša 
pozornost in koncentracijo, izboljša pisanje, sprošča in omogoča 
brezplačno zabavo (povzeto po https://sl.sdusshor-amur.com/107-
the-10-benefits-of-reading-why-you-should-read-every-day).  
 
O pomembnosti branja govori tudi članek Čitanje je zakon (Zavec, 
2020), v katerem avtorica navaja branje kot ključ do uspeha, 
razgledanosti, spoštovanja in bogatega besednega zaklada. Kljub 
vsem pozitivnim učinkom branja pa učenci ne berejo tako radi, kot bi 
si učitelji želeli. Vzroki za to so lahko zelo različni. Sigurno pa k temu 
pripomore digitalizacija in pametne naprave, ki otroke animirajo ves 

https://sl.sdusshor-amur.com/107-the-10-benefits-of-reading-why-you-should-read-every-day
https://sl.sdusshor-amur.com/107-the-10-benefits-of-reading-why-you-should-read-every-day
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čas z raznimi zvočnimi in svetlobnimi efekti, ki pritegnejo njihovo 
pozornost bolj kot pa knjiga. 
 
Predpisana literatura učencev ne zanima 
Z vprašanjem, zakaj učenci ne berejo radi literature, ki jim je 
prepisana, se je ukvarjala tudi Meta Grosman. V svojem članku 
razkriva, kako daleč segajo izražanja nezadovoljstva s predpisano 
literaturo v zgodovini in ugotavlja, da lahko ukazovanje branja doseže 
prej negativne kot pozitivne učinke (Grosman, 2008, str. 58). Med 
drugim tudi opozarja, da: »današnji mladi živijo v drugačnem svetu 
in ne delijo njihovega zanimanja za književnost ter imajo drugačen 
odnos do podatkov in metode pridobivanja podatkov.« (Prav tam, 
str. 60). Prav tako navaja negativne učinke t. i. predpisanih 
leposlovnih besedil, ki »učencem ne omogoča lastne pozitivne bralne 
izkušnje, ki bi bila nujno potrebna, da bi razvili leposlovno bralno 
zmožnost, pozitivna bralna pričakovanja in pozitiven odnos do 
književnega branja« (prav tam, str. 60). 
 
Problematična je tudi obravnava predpisanih besedil. Največkrat 
poteka po vnaprej pripravljenih vprašanjih iz priročnikov, ki so bili 
ustvarjeni s strani drugih didaktikov, za povsem drugačno 
občinstvo/učence. Na ta način lahko še pripomoremo k zmanjšani 
motivaciji učencev za branje, saj ne morejo izraziti svojega doživljanja 
določenega dela, ki je lahko pri vsakem učencu drugačno, ker je 
odvisno od posameznikovih izkušenj v življenju (prav tam, str. 60). 

Tako se v tem članku kot pomemben vir branja izpostavlja branje za 
Bralno značko, za katero  pa v osnovni šoli z leti zanimanje upada, kar 
je lepo razvidno iz spodnjih dveh grafov. 
 

 
Graf 1: Odstotek učence, ki je opravilo BZ v šol. letu 2019/20 

Vir: Šolska knjižnica OŠ Griže 
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Graf 2: Odstotek učence, ki je opravilo BZ v šol. letu 2020/21 

Vir: Šolska knjižnica OŠ Griže 

 
V zgornjih dveh grafih je prikazan odstotek učencev v posameznem 
razredu na OŠ Griže, ki so v šol. l. 2019/20 in 2020/21 opravili Bralno 
značko. Medtem ko učenci v prvi triadi opravijo bralno značko skoraj 
vsi, vidimo, da se v 2. in 3. triadi odstotek učencev, ki berejo za Bralno 
značko zelo zniža. Razlogi za to so različni, vsekakor pa je za učitelje 
sloveniste ta podatek pomemben, saj nas spodbudi, da iščemo 
različne načine, da bi motivirali učence višjih razredov za branje.  
 
Domače branje  
Kljub vsemu pa je pri predmetu slovenščina v pouk vključeno t. i. 
obvezno branje za domače branje, ki učencem omogoča bralno 
izkušnjo. Kakšna bo ta izkušnja, pa je v veliki meri odvisno od 
učiteljevega izbora. V Učnem načrtu za slovenščino ni seznama ali 

predpisane literature za domače branje. Samostojno domače branje 
je omenjeno v poglavju 5. 4 Preverjanje in ocenjevanje znanja, v 
odstavku B) KNJIŽEVNOST (UN SLJ, str. 77): 
Učitelj oz. učiteljica naj vrednoti učenčevo oz. učenkino 
(po)ustvarjanje ob umetnostnem besedilu tako, da vrednoti izbrano 
(po skupni izbiri učitelja oz. učiteljice in učenca oz. učenke) učenčevo 
oz. učenkino zapisano besedilo, interpretativno branje in govorni 
nastop glede na cilje in standarde v učnem načrtu (tudi ob bralnih 
nalogah, povezanih s samostojnim domačim branjem). Priporočilo v 
UN SLJ pravi, da naj bi učenci v šolskem letu v celoti prebrali najmanj 
tri čimbolj raznovrstna književna besedila (UN SLJ, str. 70). Učitelju je 
prepuščena odločitev, katera besedila bo ponudil svojim učencem, 
pri tem pa mora upoštevati priporočila iz UN ter seveda slediti ciljem 
UN. Splošni cilji predmeta, ki se lahko uresničuje z domačim branjem 
je (UN SLJ, str. 8): 
− Učenci in učenke razvijajo zmožnost sprejemanja, razumevanja, 

doživljanja in vrednotenja ter tvorjenja besedil v slovenskem 
knjižnem jeziku. Hkrati si oblikujejo jezikovno in književno 
kulturo. 

 
Razmišljujoče in kritično sprejemajo ter povzemajo, vrednotijo in 
primerjajo umetnostna besedila slovenskih in drugih avtorjev. Branje 
prepoznavajo kot užitek, prijetno doživetje in intelektualni izziv. 
Stopajo v dialog z umetnostnim besedilom in o njem razpravljajo. 
Branje jim nudi priložnost za oblikovanje osebne in narodne 
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identitete, za širjenje obzorja ter za spoznavanje svoje kulture in 
kulture drugih v evropskem kulturnem prostoru in širše. S 
spoznavanjem druge kulture in skupnih kulturnih vrednot gradijo 
naklonjen odnos do drugih in drugačnih. Tako razvijajo svojo 
socialno, kulturno in medkulturno zmožnost ter ozaveščajo pogled 
na časovno umeščenost obravnavanih umetnostnih besedil. 
 
Primer dobre prakse – Domače branje po lastnem izboru 
Skozi leta poučevanja sem imela priložnost opazovati odzive učencev 
in učenk na učiteljev izbor knjig za domače branje in seveda rezultate. 
Opazila sem, da učenci večinoma preberejo, kar morajo, samo če bo 
sledilo ocenjevanje. Zato že nekaj let domače branje vključujem v 
ocenjevanje. Učenci zadnje triade osnovne šole (7.–9. razred) 
preberejo za domače branje 1 knjigo, ki jo izbere učitelj – običajno 
gre za knjigo predpisanega avtorja (klasika), ki sovpada z vsebinami 
iz UN za določen razred. V 7. razredu je to zbirka Bajke in povesti o 
Gorjancih (J. Trdina), v 8. razredu zbirka slik Med gorami (I. Tavčar) in 
v 9. zbirka črtic Moje življenje (I. Cankar). Učenci ob branju vodijo t. 
i. Bralni dnevnik in po končani obravnavi domačega branja pišejo 
šolski spis.  2. knjigo, ki jo preberejo za domače branje, pa izberejo 
učenci sami in za oceno pripravijo govorni nastop. Učencem ponudim 
priporočilni seznam v sodelovanju s šolsko knjižnico, pomagam pa si 
tudi s seznamom, ki ga objavijo na spletni strani Društva za Bralno 
značko Slovenije (Bralna značka). Tako so na seznamu dostopne, 
primerne in kvalitetne knjige. Dopuščam tudi možnost, da učenci 

izberejo knjigo, ki je ni na seznamu, seveda po posvetu z učiteljem. 
Pravilo, ki velja, je, da mora vsak učenec v razredu izbrati drugo 
knjigo, te knjige pa še ni prebral za Bralno značko. Na ta način 
omogočim, da učenci preberejo novo knjigo, v razredu pa potem 
slišijo čim več različnih predstavitev, ki potencialno lahko spodbudijo 
druge učence k branju. Pomembno je, da imajo učenci ustrezno 
pomoč pri izbiri knjige. Še posebno pozornost je na tem mestu treba 
nameniti neizkušenim bralcem. To so predvsem učenci, ki ne berejo 
(radi), imajo primanjkljaje na posameznih področjih (DSP), učencem 
tujcem, učencem z učnimi težavami. Največkrat ti učenci izberejo 
knjigo ob pomoči šolske knjižničarke, ki jim ponudi knjigo glede na 
njihove interese in sposobnosti. Učenci izberejo knjigo v 
predpisanem času in jo vpišejo na seznam, tako drug za drugega 
vedo, katero knjigo so izbrali in se knjige ne podvajajo. Nato za 
učence pripravim navodila za pripravo govornega nastopa. Da bi v 
govornem nastopu zajeli čim več ciljev iz UN, morajo slediti točkam v 
navodilih in predstaviti sledeče: 
a) Kratek avtorjev življenjepis in delo. 
b) Tema (o čem govori) in sporočilo (kaj nam avtor želi sporočiti, kaj 

se lahko iz dela naučimo), zvrst (mladinska povest/mladinski 
roman …). 

c) Določi kraj in čas dogajanja zgodbe. 
č) Opis in oznaka glavnih oseb – osebnost in zunanjost (svoje sodbe 
utemelji). 
d) Naštej stranske osebe in povej, kakšno vlogo imajo v knjigi. 

https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige-2/priporocilni-seznami/


113 
 

e) Kratka obnova knjige (5–8 povedi) – ne povej vsega, ampak samo 
kar je najpomembnejše za zgodbo, poskušaj zbuditi zanimanje za 
branje, razloži tudi naslov knjige. 

f) Izpostavi dogodek, ki ti je najbolj ostal v spominu – ali te je 
presenetil pozitivno ali negativno? Zakaj? Umesti ga v celotno 
zgodbo in ga na kratko opiši.  

g) Tvoje mnenje o knjigi – ne povej samo, ali ti je bila knjiga všeč ali 
ne, ampak razloži tudi, zakaj tako misliš. Vključi tudi najljubši citat 
iz knjige in povej, zakaj si ga izbral/a.  

 
Učenci za predstavitev pripravijo PowerPoint ali plakat z opornimi 
točkami in slikovnim gradivom ter so časovno omejeni (govorijo 3–5 
min). Učencem nato omogočim dovolj časa, da knjigo preberejo in 
pripravijo predstavitev (približno mesec dni). Pred ocenjevanjem 
pripravimo preverjanje. Na preverjanju pripravijo svoje predstavitve 
prostovoljci. Skupaj z učenci pripravimo tudi kriterije uspešnosti, 
jasno jim predstavim, kaj se bo ocenjevalo, ponovimo tudi že dobro 
znana načela uspešnega govornega nastopanja. Po vsaki predstavitvi 
na preverjanju skupaj z učenci jasno komentiramo, kaj je bilo v 
govornem nastopu dobrega in kaj lahko še izboljšamo. Tako 
vključimo še medvrstniško vrednotenje in povratno informacijo 
učitelja, ki pripomore k temu, da se učenci na ocenjevanje karseda 
dobro pripravijo. Učencem ponudim tudi možnost samovrednotenja 
z obrazci, ki nastanejo iz kriterijev uspešnosti. 

Ugotavljam, da so učenci, ki kljub vsemu še vedno ne preberejo 
knjige za domače branje, redki. Večinoma so učenci zadovoljni z 
ocenami in tudi z bralno izkušnjo. Všeč jim je, da so lahko prebrali 
knjigo, ki so jo sami izbrali, jo predstavili sošolcem ter za to dobili 
oceno. Sama pri sebi pa prav tako čutim zadovoljstvo, saj se 
zavedam, da sem omogočila kvalitetno bralno izkušnjo ne samo 
učencem, ki tako ali tako berejo, ampak tudi učencem, ki verjetno v 
celem šolskem letu ne bi prebrali nobene knjige, če ne bi bili tako 
vključeni v sam vzgojno-izobraževalni proces.  
  
ZAKLJUČEK 
Da bodo učenci dobili priložnost za kvaliteten stik z leposlovjem, smo 
učitelji tisti, ki lahko k temu pripomoremo ali pa dosežemo tisto, 
česar si ne želimo – odpor do branja. Vključevanje učencev v vzgojno-
izobraževalni proces ne bi smelo biti nekaj, česar se lotijo le pogumni 
učitelji, pač pa bi vsak moral vsaj poskusiti in verjetno bi bil 
presenečen nad rezultati. Z možnostjo lastne izbire knjige za domače 
branje so učenci zadovoljni, motivirani, hkrati pa doživijo celostno 
leposlovno besedilo, ki jim širi obzorja, besedni zaklad, splošno 
razgledanost, ponuja možnost za razmišljanje in doživljanje, ki bi bilo 
lahko ogroženo, če kot učiteljica ne bi iskala rešitev in načinov za 
približevanje literature učencem. Domače branje po lastnem izboru 
je ena izmed dobrih praks, ki ga bom v prihodnje ohranjala in upam, 
da tudi razširila med druge učitelje.  
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Skupinsko raziskovanje in razvoj 
učencev 1. razreda 
 
DARJA KNEZ, prof. razrednega pouka 
darja.knez@os-petrovce.si 
 
Povzetek: Pri dejavnostih smo osredotočili na skupine, njihovo 
oblikovanje in dinamiko v skupini. Nekaj besed smo namenili 
soodvisnosti članov skupine, v nadaljevanju pa opisali, kaj je 
raziskovalno učenje in na kakšen način poteka. Pri temu načinu dela 
je zelo pomembna vloga učitelja, saj mora dobro poznati svoje 
učence, saj je od oblikovanja skupine odvisno, koliko bodo učenci pri 
tem uspešni. Učence je kljub naravi samostojnega dela, potrebno 
spremljati, motivirati in jim nuditi pomoč oziroma nasvete, če le to 
potrebujejo. Oblikovali smo dejavnosti, preko katerih so se učenci 
samostojno v skupini lotili reševanja določenega problema in preko 
raziskovanja nadgradili svoje znanje o določeni temi. Poleg tega, da 
jim je ta način dela bil zanimivejši kot klasičen, so od tega tudi več 
odnesli, saj smo ljudje naravnani tako, da se iz praktičnih dejavnosti 
lažje in več naučimo kot drugače.  
 
Ključne besede: skupinsko raziskovanje, vloga učitelja, reševanje 
problemov 

Abstract: In our article, we mention different group-oriented 
activities. We specifically focus on group-work, the creation of 
groups and group dynamics. We also put some emphasis on group 
members' interdependence and describe what research-based 
learning actually is and how it is implemented in practice. Research-
based learning emphasizes the role of teachers, who have to know 
their students very well. Based on that, they are able to form groups 
in a way that is the most beneficial to students. The students' success 
depends greatly on the formation of groups. Although students 
should work independently, they also need to be monitored, 
motivated and helped by their teacher. The teacher should also give 
them advice, if necessary. We have formed numerous activities that 
enabled students to solve a certain problem independently within a 
group. With the help of research-based learning, students are able 
to upgrade their knowledge about a specific topic. The method that 
we used is definitely more interesting to students than the classical 
way of learning. Moreover, they have a better understanding of the 
knowledge, since people in general tend to learn more from practical 
activities.  
  
Keywords: group research, the role of the teacher, problem solving 
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UVOD 
Tradicionalno poučevanje je z vidika kritičnega načina razmišljanja 
pomanjkljivo, zato so se razvili različni pristopi k poučevanju. Vse bolj 
se uveljavlja tudi učenje z raziskovanjem. Raziskovalno učenje izhaja 
iz konstruktivizma in temelji na razvojnih teorijah Piageta in 
Vigotskega. Predpostavlja aktivno vlogo učenca pri gradnji 
razumevanja in osmišljanja informacij. V prispevku govorimo o 
skupinskem raziskovanju in razvoju otrok, v našem primeru učencev 
1. razreda osnovne šole. Preko različnih dejavnosti so učenci v 
različno velikih skupinah odkrivali, spoznavali in usvajali nove učne 
vsebine. Skupina je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opisana 
kot več ljudi, ki jih nekaj povezuje oziroma druži. Raziskovanje pa je 
opisano kot opazovanje z nekim temeljnim, načrtnim delom in s tem 
zbiranje podatkov ter ugotavljati dejstva o nečem. Razvoj pa pomeni, 
da se nekaj postopno spreminja, v popolnejšo obliko. Torej, lahko 
povzamemo, da skupinsko raziskovanje pomeni več ljudi, v našem 
primeru učencev pomeni, več otrok, ki se skupaj z medsebojnim 
sodelovanjem učijo preko opazovanja in drugih različnih dejavnosti.  
 
Ker smo ljudje socialna bitja večino svojih aktivnosti (delo, igranje, 
učenje, športne aktivnosti …) izvajamo v skupini. Ker ima posameznik 
več različnih interesov, tudi pripada več skupinam. Naša prva 
skupina, ki ji pripadamo, je družina. V njej pridobimo osnovne 
socialne veščine, s katerimi lahko gradimo odnose z vrstniki, sošolci, 
prijatelji … V sekundarnih skupinah uresničujemo naše potrebe, 

interese, delovne naloge in različne potrebe. V teh skupinah so 
emocionalne vezi šibkejše, vendar pa v njih nadgradimo svoje znanje 
socialnih veščin. Socialna pripadnost določeni skupini definira našo 
eksistenco in je osnova našega socialnega življenja. Omogoča nam 
tudi socialno oporo, razvoj socialnih kompetenc in zadovolji potrebe 
po druženju, spoštovanju in moči ter je način za doseganje naših 
zastavljenih ciljev. Socialno učenje je proces, ki poteka s pomočjo 
komunikacije članov v skupini.  
 
Definicija skupine ter število članov le-te 
Po Forsythu (2006) skupino definiramo v skladu s sociološko, 
psihološko in komunikološko tradicijo. Razumemo jo kot dva ali več 
posameznikov, ki ju/jih povezuje socialna interakcija. Možina (1994) 
skupino definira kot dva ali več posameznikov, ki se srečujejo zaradi 
pomembnih zadev. Širša definicija pa zajema poleg števila 
posameznikov tudi odnose med njimi, socialno interakcijo, ki poteka 
med člani in se kaže v sodelovanju, vezanem na socialne vloge in 
skupinske položaje članov. Skupina mora imeti skupinske norme in 
standarde, občutek pripadnosti članov, ki se vidijo kot celota in si 
prizadevajo, da jih okolje sprejme kot tako (Kobolt, 2002a, 2009). 
Število članov skupine se razlikuje, od dveh članov do velikega števila. 
Dobro delujoče skupine težijo k čim manjšem številu članov (Kobolt, 
2009). V majhni skupini potekajo skupinski procesi veliko bolj 
intenzivno, kar posamezniku predstavlja izziv v socialnem in 
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osebnostnem razvoju. V večjih skupinah obstaja majhna verjetnost, 
da je posamezen član povezan z vsemi ostalimi (Možina, 1994). 
 
Medsebojna interakcija, komunikacija 
Posamezniki znotraj skupine so povezani v socialno mrežo skozi 
proces socialne interakcije. Za majhne skupine je značilna močna 
socialna interakcija (Kobolt, 2009). Socialna interakcija je temeljni 
socialni kontekst vsakdanjega delovanja, mišljenja in doživljanja ljudi. 
Posamezniki v različnih socialnih odnosih oblikujemo vedenjske in 
delovne izmenjave. Gre za sklop kompleksnih izmenjav različnih 
medsebojnih dejanj in vplivov med ljudmi. Posameznik na ta način 
oblikuje svojo identiteto v procesih medsebojnega delovanja (Ule, 
2009). 
 
Soodvisno delovanje pri doseganju skupnih ciljev 
Člani v skupini so povezani na družbenem in socialnem nivoju. 
Povezave med njimi so lahko močne, emocionalne ali šibke. Vezi med 
posamezniki nastanejo s komunikacijo, ki vodi v skupinsko interakcijo 
in nastanek skupine. Glavni namen skupine je doseči zastavljen cilj, 
prek katerega posamezniki zadovoljujejo svoje potrebe (Možina, 
1994). Posamezniki z istim ciljem se združijo v skupino, v kateri vsak 
izmed članov opravlja svoje naloge, te pa so vezane ena na drugo. 
Delavna prizadevanja vseh članov skupine vodijo k skupnim 
(delovnim) ciljem. Člani skupine so prek svoje naloge povezani z 

ostalimi, saj je delež posameznika povezan z deležem drugega člana 
skupine. Člani so na ta način soodvisni med sabo (Kobolt, 2002b). 
 
Model razvoja skupin 
Posamezniki se vključujejo v skupino iz več različnih razlogov: 
− varnost, 
− potreba po intimnosti, 
− druženje, 
− spoštovanje in status, 
− socialna moč in 
− doseganje ciljev. 
 
V nadaljevanju opišemo petstopenjski model razvoja skupin po 
Bernsteinu in Lowyju.  
− Prva stopnja je obdobje priključitve: člani se priključujejo skupini, 

se orientirajo. Stopnjo zaznamuje negotovost, iskanje varnosti in 
evalvacija pričakovanj. 

− V drugi stopnji člani skupine vstopijo v proces interakcije, skozi 
katerega iščejo svoj položaj v skupini, oblikujejo svoj status in 
vlogo.  

− V tretji stopnji ali stopnji zaupanja in intimnosti, naj bi bili 
tekmovalni vzgibi že preseženi in dosežen minimalni konsenz 
med člani skupine. Skupina doseže stanje sodelovanja in 
medsebojne pomoči, ki jim omogoči dosego cilja.  
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− Četrtka stopnja je zaznamovana z diferenciacijo, vztrajanjem pri 
vlogah in položajih ter razvojem skupinske identitete. Razvoj 
skupinske identitete krepi skupinsko kohezijo in povečuje 
storilnost v skupini. 

− V zadnji fazi se skupina ločuje, člani skupine lahko izkusijo 
negativna čustva.  

 
Učenci sodelujejo v manjših skupinah pri: 
− Zastavljanju vprašanj. 
− Načrtovanju »raziskave«. 
− Raziskovanju problema. 
− Skupinskih razpravah. 
− Izvedbi dejavnosti za rešitev problema. 
 
Raziskovalno učenje 
V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011, str. 
27) je zapisano, da sta »prav kakovostno znanje, /…/, in pouk, s 
pomočjo katerega otrok pridobi takšno znanje, predpogoja, ki 
pripravljata na življenje v informacijski družbi. Le kakovostno znanje 
omogoča identifikacijo problemov, postavljanje vprašanj, 
pridobivanje ustreznih podatkov in njihovo razumevanje, 
interpretiranje in uporabo«. Raziskovalno učenje ustreza takšnemu 
opisu in je v našem izobraževalnem sistemu opredeljeno kot 
primeren didaktični način izobraževanja (Petek, 2011). Je eno od 
sodobnih strategij poučevanja, ki ima prednosti pred 

tradicionalniminačini. Ker imajo pri njem otroci aktivno vlogo, je 
takšen pristop posledično bolj zanimiv in učinkovit. Učenje z 
raziskovanjem je nastalo kot posledica zavedanja, da vzgojno-
izobraževalna institucija ne more zagotoviti vsega potrebnega 
znanja, ki ga bodo otroci potrebovali v svojem nadaljnjem življenju. 
Otroci naj bi skozi raziskovalno učenje postali sposobnejši učiti 
samostojno ali v skupini, premagovati težave pri učenju, si pridobiti 
spretnosti, znanje in naravnanost za vseživljenjsko učenje ipd. (Krnel, 
2007).   
 
Potek raziskovalnega dela 
Kadar raziskujemo, imamo željo po odkritju česa novega. Za 
raziskovanje si pripravimo načrt, ga izvedemo in nato o njem 
poročamo (Pirnat, 2003). Za uspešno raziskovalno delo morajo biti 
uresničeni objektivni in subjektivni pogoji. K objektivnim pogojem 
uvrščamo primeren prostor, sredstva, pripomočke in čas. K 
subjektivnim pogojem prištevamo vzgojitelja (učitelja) in značilnost 
otrok. Vzgojitelj (učitelj) mora poznati osebne lastnosti otrok, njihove 
sposobnosti, interese in znanje. Če vzgojitelj (učitelj) spremlja znanje 
svojih otrok v skupini in pozna njihove značilnosti, lahko pripravi 
takšne dejavnosti, ki jih bodo pripeljale do novega znanja (Cencič in 
Cencič, 2002). Dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost skupinskega 
raziskovanja: 
− Skupinski cilji, ki temeljijo na učenju vseh članov skupine. 
− Motivacija za učenje. 
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− Motivacija za spodbujanje sošolcev v skupini k učenju za pomoč 
sošolcem pri učenju. 

− Vrstniško tutorstvo – razlaganje. 
− Vrstniško vrednotenje in vrstniška povratna informacija. 
− Samoregulacija učenja. 
− Predznanje in izkustveno znanje. 
− Oblikovanje in načrtovanje namenov učenja in kriterijev 

uspešnosti. 
 
Metode raziskovalnega dela 
Pri dejavnostih so bili učenci 1. razreda razdeljeni v homogene 
skupine. Pred vsako nalogo so dobili natančna navodila, material in 
potrebne pripomočke za delo. Pred začetkom dela smo se pogovorili 
o nalogah vsakega posameznika v skupini, torej, da aktivno sodeluje, 
prispeva svoja znanja in veščine in upošteva mnenja ostalih v skupini. 
Povedali smo jim, da je naš cilj, da sami pridejo do nekih novih 
spoznanj, preko raziskovanja različnih gradiv in materialov. V procesu 
njihovega samostojnega dela so urili svoje socialne veščine ter s 
skupnimi močmi prihajali do novih spoznanj. Naša naloga kot 
učiteljev pa je bila, da učence spodbudimo k uresničevanju 
zastavljenega cilja, spremljamo njihovo delo, pomagam, pomagamo, 
svetujemo, ali potrebujejo pomoč ter podamo povratno informacijo 
na opravljeno delo skupin.  
 
 

Primer dobre prakse 
V empiričnem delu bomo opisali tri dejavnosti, ki smo jih izvedli z 
učenci. Dejavnosti se med seboj razlikujejo po metodiki dela 
(književno gradivo, praktično delo, raziskovanje narave) ter kraju 
izvajanja (šola, šolska gozdna igralnica in travnik).  
 
Delo iz enciklopedij 
Učenci prvega razreda, ki so vključeni v dodatni pouk, so bili že 
nekajkrat seznanjeni z enciklopedijo, kjer smo skupaj iskali kakšne 
podatke o stvareh, ki so nas zanimale. Vedeli so, da so v njej podatki 
z različnih področij. Tokrat pa so dobili nalogo, da si sami v njej 
poiščejo reč, ki jih zanima in o kateri bodo potem pripravili manjši 
plakat ter poročali sošolcem o svoji temi. Ko so si izbrali temo, o 
kateri bodo govorili, smo jim enkrat prebrali napisano besedilo. 
Njihova naloga je bila, da si poskusijo čim več podatkov zapomniti, da 
bodo potem lahko oblikovali plakat. Vsak član je torej prispeval 
informacije, ki si jih je zapomnil k oblikovanju plakata. Na plakat so 
risali, nekateri pa tudi nekaj zapisali, nato pa pred tablo predstavili 
sošolcem, kaj so se novega naučili o določeni temi.  
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Slika 1: Izdelovanje plakata 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 2: Poročanje sošolcem 

Vir: Lasten 

 
 

Pri tej nalogi bi želeli izpostaviti naše presenečenje glede tega, koliko 
informacij so si otroci zapomnili ob samo enkrat branem besedilu. Iz 
tega lahko sklepamo, da je res vsak posameznik prispeval svoj del, ki 
si ga je zapomnil. Torej, individualno sigurno ne bi te naloge opravili 
tako uspešno kot v skupini. 
 
Izdelava masla 
Pri spoznavanju okolja smo pri učnem sklopu Bilo je nekoč med 
drugimi govorili tudi o jedeh nekoč. Učenci so se razdelili v enako 
številčne skupine. Dobili so 2 dcl sladke smetane, steklen kozarec s 
pokrovom ter spodnja navodila. 
 

 
Slika 3: Izdelava masla 

Vir: Lasten 
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Učenci so si izmenjujoče v skupini podajali kozarec in ga s skupnimi 
močmi stresali toliko časa, da je začelo nastajati maslo.   
 

 
            Slika 4: Mešanje smetane 

Vir: Lasten 

   
S časom so ugotovili, da se ob mešanju tekoča smetana spreminja v 
trdnejšo kepo masla, ki so jo nato precedili, da je odvečna tekočina 
odtekla. Dobili so nastalo maslo, ki so ga dali na krožnik in tudi 
preizkusili s kruhki.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

Slika 5: Končni produkt 
Vir: Lasten 

 
Raziskovanje gozda in spoznavanje pomladnih cvetlic 
Pri spoznavanju okolja smo v sklopu pomladi spoznavali znanilce 
pomladi. Z učenci smo se odpravili v bližnjo gozdno učilnico ob 
travniku, kjer so dobili nalogo, da v skupini poiščejo in naberejo po 
eno rastlino, ki jo najdejo na travniku oziroma v gozdu ob travniku.  
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Slika 6: Iskanje znanilcev pomladi 

Vir: Lasten 

 
Po določenem času, ko so učenci odkrili vse rastline, ki jih v tem času 
lahko najdemo, smo se odpravili nazaj v šolo. Tam smo si ogledali 
rastline, ki so jih našli in jih poiskali v knjigi in ogledali v Power point 
predstavitvi ter jih poimenovali. Nazadnje so svojim sošolcem 
skupine pokazale najdene rastline ter dodali njihovo ime.  
 
ZAKLJUČEK 
Namen dejavnosti je bil, da vidimo, kako uspešni so otroci pri 
samostojnem učenju preko raziskovanja, skupaj s svojo skupino. 
Pomembno je, da je znanje, ki ga pridobijo kakovostno in jim bo 
kasneje pomagalo pri reševanju problemov. Raziskovalno učenje jih 
pripravi, da samostojno z lastno aktivnostjo in s pomočjo skupine 
rešijo določen problem, si postavljajo vprašanja in pridobivajo 
ustrezne informacije, da problem razumejo, ga rešijo ter si te 

informacije tudi lažje zapomnijo. Pri tem ima pomembno vlogo 
učitelj, ki mora v prvi vrsti oblikovati smiselne skupine, postaviti 
raziskovalno vprašanje in dejavnosti prilagoditi razvojni stopnji otrok. 
Pri procesu raziskovanja jim mora biti v oporo, jih motivirati in voditi 
skozi proces, če je le to potrebno. Učitelj mora nadgrajevati svoja 
znanja, kar pozitivno vpliva na njegovo profesionalno in tudi 
osebnostno rast. Pomembno je, da učitelj pri načrtovanju 
raziskovalnih dejavnosti vidi smisel in se zaveda, da ta pristop 
učencem omogoča pridobitev kakovostnega znanja ter povečuje 
njihovo motivacijo za delo. Učitelji bi se lahko pri načrtovanju in 
izvajanju takih dejavnosti povezali tudi z drugimi učitelji na šoli in tudi 
izven šole, za dodatne ideje in gradiva. Na splošno bi se moral takemu 
načinu dela pripisati večji pomen, saj na tak način učenci sigurno 
odnesejo več in bolj kvalitetno znanje kot pri klasičnem pouku.  
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Priprava govornega nastopa z 
elementi formativnega 
spremljanja 
 
ŠPELA KOSMATIN, uni. dipl. prof. razrednega pouka 
spela.kosmatin@os-fa.si 
 
Povzetek: V okviru pouka slovenščine se učenci vsakoletno srečujejo 
z govornim nastopanjem. Ta učni cilj se pojavi po celotni vertikali 
osnovnošolskega izobraževanja. Mnogi učenci ob tem doživljajo stres 
in neuspeh, zato jih je nujno treba opremiti z veščinami in 
strategijami za uspešno pripravo in izvedbo govornega nastopa. Za 
zelo uspešno strategijo se je izkazalo poučevanje z elementi 
formativnega spremljanja, ki učencu omogoča, da sam oblikuje svoj 
učni proces, učitelj pa ga pri tem usmerja in pomaga s kvalitetno 
povratno informacijo. Veliko vlogo pri pripravi govornega nastopa 
ima tudi medvrstniško vrednotenje, s katerim učenec dobi 
informacijo o tem, katere cilje je že dosegel ter ideje in priložnost za 
izboljšave, hkrati pa medvrstniško učenje omogoča krepitev socialnih 
veščin.  
 

Ključne besede: govorni nastop, formativno spremljanje, 
medvrstniško učenje, povratna informacija 
 
Abstract: Every year, as part of the Slovene language subject, pupils 
are subjected to the public speaking presentations. This learning goal 
appears throughout the entire primary education. Many pupils 
experience stress and failure, so it is essential to equip them with the 
skills and strategies to successfully prepare and conduct a public 
speech. Teaching with elements of formative assessment has proven 
to be a very successful strategy, which enables the pupils to plan his 
own learning process, while the teacher guides them and helps them 
with quality feedback. A great role in the preparation for public 
speaking has a peer assessment, by which the pupil gets a feedback 
regarding meet goals and receives ideas and opportunities towards 
improvement. At the same time, peer learning enhances their social 
skills. 
 
Keywords: public speaking, formative assessment, peer learning, 
feedback 
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UVOD 
Govorno nastopanje se pojavi v vseh treh triadah osnovne šole. 
Nekateri učenci v govornem nastopanju zelo uživajo, za nekatere pa 
je govorno nastopanje prava nočna mora. Vsakoletno se pri svojem 
delu srečujem z učenci, ki jim govorno nastopanje predstavlja 
ogromen stres, ki ga sami ne zmorejo uravnavati. Skozi svojo prakso 
sem opazila, da se učenci na govorni nastop ne znajo oziroma se 
neustrezno pripravijo, zato so tudi rezultati slabši, kot bi lahko bili. 
Učenci v šoli večkrat pripovedujejo, da so za pripravo na govorni 
nastop porabili veliko časa (običajno mnogo preveč, kot bi bilo 
potrebno), da so jim pri pripravi pomagali starši ter da so doma imeli 
občutek, da jim gre dobro, v šoli pa nato doživijo razočaranje, ker ne 
dosežejo tistega, kar so si želeli. Prav ti učenci pa so lahko za učitelja 
izziv, saj jim lahko s svojim strokovnim znanjem pomaga na poti k 
pripravi in predvsem izvedbi uspešnega govornega nastopa. V 
svojem članku bom opisala pripravo in izvedbo govornega nastopa v 
četrtem razredu osnovne šole z elementi formativnega spremljanja 
in jo podkrepila s teoretičnimi izhodišči. 
 
Govorni nastop 
V današnjem svetu je govorno nastopanje izredno pomembno. Gre 
za skupek dveh veščin in sicer besednega in nebesednega izražanja. 
Izražati pomeni z besedami, kretnjami posredovati drugim svoje 
misli, čustva, razpoloženja (SSKJ) ali nekaj pripovedovati. 
 

Govorno nastopanje v učnem načrtu 
Jezikovni razvoj pri učencih mora, vsaj v prvi triadi, temeljiti na 
komunikacijskih spretnostih in sposobnosti, šele nato naj bi otrok 
začel spoznavati strukturo jezika. (Pečjak, 2000, str. 7). 
Komunikacijske dejavnosti, kamor sodi tudi govorni nastop, 
razdelimo na štiri področja, in sicer govorjenje, pisanje, poslušanje in 
branje (Pečjak, 2000, str. 11). Za pripravo in izvedbo govornega 
nastopa so potrebne vsaj tri izmed teh dejavnosti, dve produktivni, 
pri katerih tvorimo sporočilo (govorjenje in pisanje) ter ena 
receptivna, ko sprejemamo sporočilo (branje). Če zraven, kot 
pripravo na govorni nastop, dodamo še bralno učne strategije, pa 
lahko zagotovo trdimo, da je govorni nastop kompleksna naloga, ki 
zahteva veliko spretnosti in veščin. Govorni nastop oz. razvijanje 
zmožnosti enosmernega sporazumevanja je prisotno po celotni 
vertikali od prvega do devetega razreda. Temu primerno se stopnjuje 
tudi zahtevnost predpisanih ciljev in vsebin, ki so za določeno 
obdobje primerni. V učnem načrtu najdemo sledeče standarde 
znanja po triadah. Minimalni standardi so krepko natisnjeni. 
 
1. triada 
Učni načrt za slovenščino (2018, str. 48) 
     Učenec oz. učenka ima razvito zmožnost govornega nastopanja. 
Pokaže jo tako, da:  
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− samostojno govorno nastopi z napovedano temo in besedilno 
vrsto (predpisano s tem učnim      načrtom) ter tvori smiselno in 
razumljivo besedilo,  

− govori razločno in čim bolj knjižno,  
− uresničuje načela uspešnega govornega nastopanja, 
− po govornem nastopu vrednoti svoj nastop oz. nastop sošolca ali 

sošolke in utemelji svoje mnenje. 
 
2. triada 
Učni načrt za slovenščino (2018, str. 52) 
Učenec/učenka ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito 
zmožnost enosmernega sporazumevanja. Pokaže jo tako, da: 
− samostojno govorno nastopi z napovedano besedilno vrsto 

(predpisano s tem učnim načrtom)       
− tvori besedilnovrstno ustrezno, smiselno in razumljivo besedilo, 

govori razločno in čim bolj knjižno ter ustrezno uporablja 
nebesedne spremljevalce govorjenja, po govornem nastopu 
vrednoti svoj nastop oz. nastop sošolca ali sošolke in utemelji 
svoje mnenje (4., 5., 6. r.). 

 
3. triada 
Učni načrt za slovenščino (2018, str. 58) 
Učenec/učenka ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito 
zmožnost enosmernega sporazumevanja. Pokaže jo tako, da: 

− tvori govorjena oz. zapisana besedila tistih vrst, ki so predpisane 
s tem učnim načrtom – pri tem pazi, da: o tvori besedilnovrstno 
ustrezna, smiselna in razumljiva besedila, skladna z jezikovno in 
slogovno normo knjižne zvrsti; o govori razločno in čim bolj 
knjižno ter ustrezno uporablja nebesedne spremljevalce 
govorjenja oz. napiše čitljivo besedilo; o po govornem nastopu 
vrednoti svoj nastop oz. nastop sošolca ali sošolke in utemelji 
svoje mnenje oz. po pisanju ustno vrednoti svoje besedilo, ga (po 
potrebi) izboljša in utemelji svoje odločitve (7., 8, 9. r.). 

 
Iz zgoraj zapisanih standardov znanja je razbrati, da se zahtevnost po 
triadah stopnjuje. V prvi triadi se osredotočamo na smiselnost in 
razumljivost besedila, ki ga naj učenec govori razločno ter čim bolj 
knjižno, v drugi triadi se doda vrstna ustreznost ter nebesedne 
spremljevalce govorjenja, v tretji triadi pa se nadgradi še z jezikovno 
in slogovno normo knjižne zvrsti ter vrednotenje svojega oziroma 
sošolčevega nastopa z utemeljitvijo. 
 
Vse predpisane standarde lahko dosežemo s skrbno načrtovano 
pripravo učitelja, ki naj učencem predstavi ustrezne strategije za 
dosego vseh predpisanih ciljev. Predstavila bom strategijo, ki zajema 
bralno učne strategije ter elemente formativnega spremljanja. 
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Elementi formativnega spremljanja v pripravi in izvedbi govornega 
nastopa 
V zadnjih nekaj letih so se tudi na področju didaktike poučevanja 
pojavili novi trendi in pristopi. Eden izmed njih je formativno 
spremljanje v podporo učenju. Glavna misel formativnega 
spremljanja je, da je učenec v središču učnega procesa, za katerega 
je odgovoren sam. Učitelj je vodja, organizator in učenca v procesu 
učenja podpira tako, da nenehno spremlja njegov napredek ter mu 
poda ustrezno povratno informacijo. 
Elementi formativnega spremljanja zajemajo pet elementov. To so:  
− nameni učenja in kriteriji uspešnosti,  
− vprašanja v podporo učenju,  
− samovrednotenje in vrstniško vrednotenje,  
− povratna informacija, 
− dokazi o učenju. 
 
Vseh pet elementov se med seboj stalno prepleta iz izhajajo iz 
učenčevega predznanja, učenec pa ves čas ostaja v središču, ker ima 
tudi sam aktivno vlogo pri učenju (Holcer Brunauer, 2016, str. 7–8). 
Pri pripravi govornega nastopa skozi elemente formativnega 
spremljanja je učenec ustvarjalec lastnega učenja, ki ga gradi na 
svojem predznanju in izkušnjah, uporablja strategije, ki so zanj 
učinkovite, skozi celoten proces pa ves čas dobiva povratno 
informacijo o delu in napredku, ki mu omogoča izboljšave in 
napredek. Učenec se tako ne pripravi po nekem ustaljenem kalupu, 

ki mu ga vsili bodisi učitelj ali starš. V samem procesu je pomembna 
tudi povratna informacija od učenca k učitelju, saj tako učitelj delo 
lahko ves čas tudi individualizira. Če se s formativnim spremljanjem 
srečujete prvič, je najbolj smiselno, da si za začetek izberete le en ali 
dva elementa in jih počasi vpeljete v svoj pouk. Naj bo formativno 
spremljanje vpeljano postopno, saj zahteva spremembe poučevalne 
prakse tako pri učencih kot tudi pri učiteljih. 
 
Kratka predstavitev elementov formativnega spremljanja 
Nameni učenja so učni cilji iz učnega načrta, ki so preoblikovani v 
jezik, ki je učencem razumljiv. Nameni učenja učencem pomagajo 
razumeti, kaj se bodo učili. Zato morajo biti jasni, razumljivi, 
osredotočeni na učenje in ne le na eno dejavnost. Najbolje je, da so 
v učilnici na vidnem mestu, saj so učencem v pomoč pri usmerjanju 
njihovega učenja (Holcer Brunauer, 2016, Nameni učenja in kriteriji 
uspešnosti, str. 3). Iz namenov učenja nato izpeljemo kriterije 
uspešnosti. Kriterije uspešnosti obvezno postavimo skupaj z učenci, 
zato je najbolje, da jih oblikujemo med samim procesom učenja, ko 
učenci že dobijo vpogled v to, kaj se učijo, spoznavajo in ne takoj na 
začetku obravnave. Ker so se učenci z govornim nastopom srečali že 
v prvi triadi, so na podlagi tega že pridobili nekaj izkušenj in torej že 
nekaj vedo o tem, kaj je dober govorni nastop. Tudi kriterije 
uspešnosti obesimo na vidno mesto v učilnici, še bolje pa je, da si jih 
učenci zapišejo v zvezek, saj se bodo v procesu učenja ves čas vračali 
na kriterije in presojali, v kolikšni meri jih dosegajo. 
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Skozi sam proces učenja učitelj ves čas vnaša VPRAŠANJA, ki 
spodbujajo in preverjajo namene učenja (Holcer Brunauer, 2016, 
Vprašanja v podporo učenju, str. 6). Ko določeno snov, v našem 
primeru opis osebe in nato predstavitev osebe, obravnavamo, je čas 
za samovrednotenje. Samovrednotenje daje učencu priložnost za 
realno presojo lastne uspešnosti. Pri tem se opre na namene učenja 
oz. še bolje na kriterije uspešnosti. Na podlagi samovrednotenja nato 
sprejme odločitve o kakovosti svojega učenja, o spremembah pri 
učenju, ki jih bo naredil ter o nadaljnjih korakih, ki so potrebni, da bo 
dosegeli zastavljeni cilj (Holcer Brunauer, 2016, Samovrednotenje, 
vrstniško vrednotenje, str. 3). Samovrednotenja se morajo učenci 
naučiti. Na začetku običajno niso realni, saj imajo strah pred tem, da 
priznajo, da nečesa ne znajo, skrbi jih kaj si bodo o njih mislili sošolci 
ipd., zato je potrebno temu delu formativnega spremljanja nameniti 
precej časa, da učenci postanejo realni in pošteni ter jih ni strah 
neuspeha in neznanja. Spoznati morajo, da so napake del učenja, ki 
jim dajejo priložnost za izboljšanje. Druga možnost pa je vrstniško 
vrednotenje, ki je za učence na začetku nekoliko lažje, vendar je prav 
tako potrebno posebej poudariti, da vrednotimo le dosego 
zastavljenih ciljev (kriterijev uspešnosti in namenov učenja) in ne 
sošolca, prijatelja kot takega. Če smo rekli, da namene učenja 
postavimo pred samim učenjem, in kriterije uspešnosti v začetku 
učenja, pa je povratna informacija ključna v vseh fazah. Povratna 
informacija je lahko učiteljeva ali pa medvrstniška. Učencu pove, 
katere stopnje znanja je že dosegel in mu ponudi možnost za 

izboljšanje. Lahko pa povratna informacija poteka tudi od učenca k 
učitelju. V tem primeru učitelj ugotovi potrebe učenca in na podlagi 
tega nato načrtuje pouk oz. ponudi dejavnosti za dosego ciljev 
(Holcer Brunauer, 2016, Povratna informacija, str. 3–4). Povratna 
informacija naj torej ne bo le enkraten dogodek v procesu učenja, 
ampak večkraten in tako učencu omogoča rast in razvoj svojega 
učenja. Zadnji element formativnega spremljanja je dokaz o učenju. 
V našem primeru je to govorni nastop opisa osebe, s katerim učenec 
dokaže stopnjo doseganja zastavljenih ciljev. Dokaz ni nujno vedno 
končni cilj, dosežek, ampak je lahko tudi proces učenja. 
 
Priprava govornega nastopa z elementi formativnega spremljanja v 
4. razredu 
Učitelj mora za načrtovanje dejavnosti za dosego določenega cilja 
zelo dobro poznati svoje učence. Glede na to, da je govorni nastop 
cilj vsakega razreda v osnovni šoli, je nujno treba ugotoviti 
predznanje učencev, ki jih poučujemo. Naj dodam še, da so moji 
učenci formativnega spremljanja že navajeni in dobro poznajo svojo 
aktivno vlogo v procesu učenja. V kolikor se s tem srečujete prvič, 
lahko kakšen korak tudi izpustite. Predstavila bom samo pripravo na 
govorni nastop, brez zajetja obravnave snovi, ki jo bodo učenci 
predstavljali (vsebina) in smo jo predhodno že obravnavali. Tema 
govornega nastopa je opis osebe in njenega poklica. 
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1. PREDZNANJE 
Z učenci se pogovorimo ali so se že kdaj pripravili na govorni nastop 
ter kako je ta priprava izgledala. Povprašamo jih tudi, ali so bili z 
nastopom zadovoljni. Tako ugotovimo njihove predznanje in na 
podlagi tega predstavimo nadaljnje korake dela. Običajno učenci 
povedo, da se učijo doma, nekateri s pomočjo staršev, drugi sami ipd. 
Povemo jim, da bomo celoten govorni nastop pripravili v šoli, ker 
želimo, da je to res njihovo delo. Če učenci pogosto omenijo, da so 
jim do sedaj pri pripravi pomagali starši, se pogovorimo tudi o tem, 
kako so jim starši pomagali. Velikokrat se namreč zgodi, da starši 
prevzamejo preveč aktivno vlogo in svojemu otroku narekujejo ali 
celo vsiljujejo svoje ideje. Tak otrok nato pri samem nastopu ni 
suveren, ima slabše zaupanje vase, občasno celo uporablja besede, 
ki niso del njegovega besednjaka in jih niti ne razume ipd. Če je takih 
otrok več, ki poročajo o taki pomoči staršev, se mi zdi nujno potrebno 
starše o tem tudi obvestiti. Sama za njih na temo strategij učenja 
pripravim kar roditeljski sestanek in tam zajamem tudi pripravo na 
govorni nastop. Če učenci celoten govorni nastop pripravijo v šoli, se 
takim situacija izognemo, učenci pa pridobijo na samozavesti, ker 
ugotovijo, da zmorejo popolnoma sami. 

2. NAMENI UČENJA IN KRITERIJI USPEŠNOSTI 
Sama podam namen učenja, ki je priprava govornega nastopa na 
izbrano temo, nato pa skupaj z učenci zapišemo kriterije uspešnosti. 
Ker to delamo večkrat, so učenci tega že navajeni. Ker učenci že imajo 
izkušnjo z govornim nastopanjem iz preteklih let, imajo okvirno 

predstavo o tem, kaj je pri nastopanju pomembno. Tu si običajno 
pogledamo tudi kakšen posnetek govornega nastopa učenca iz 
preteklih let, posnetek profesionalnega novinarja ali pa kratek 
govorni nastop zaigra kar učiteljica. Naloga učencev pri tem je, da 
opazujejo besedne in nebesedne prvine nastopa in predlagajo 
kriterije uspešnosti. Kriterij uspešnosti vedno začnemo s stavkom: 
«Uspešen bom, ko bom…«. Kriterije uspešnosti vedno pustimo v 
jeziku, ki ga učenci predlagajo in jih ne olepšujemo, združujemo ciljev 
ipd. Kriteriji uspešnosti, kot so jih oblikovali četrtošolci. 
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3. PRIPRAVA OSNUTKA/POMAGALA 
Za govorni nastop si pripravimo osnutek oz. pomagalo s ključnimi 
besedami. Tu uporabimo bralno učne strategije za učenje, ki so 
učencem blizu in se jim zdijo uporabne. Večina učencev si za opis 
osebe in poklica izbere miselni vzorec ali zapis ključnih besed po 
alinejah. Med samim delom učitelj le opazuje in usmerja s sprotno 
povratno informacijo. Pri tem naj učence usmerja na kriterije 
uspešnosti, ki smo jih oblikovali, predvsem glede vsebine (Kaj mora 
opis osebe in poklica vsebovati?). 
 

 
Slika 1: Opis osebe 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 2: Opis poklica 

Vir: Lasten 
 

4. PRVA VAJA GOVORNEGA NASTOPA 
S pomočjo osnutka, ki ga zapišejo s ključnimi besedami, se učenci 
lotijo prve vaje govornega nastopa. Najdejo naj si udobno mesto v 
učilnici, kjer bodo sami sebi, tiho v mislih ali pa polglasno povedali 
opis osebe in njenega poklica, in sicer tako, da bodo ključne besede 
pretvarjali v besedilo. Za ta del vaj lahko odidete tudi na šolsko 
igrišče, kjer je več prostora in učenci s svojim govorjenjem ne bodo 
motili drug drugega. Tehniko pretvarjanja ključnih besed v povedi so 
učenci celo leto preizkušali, ko smo se učili opisovati žival, osebo in 
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poklic ter pri učenju družbe ter naravoslovja. Če so učenci na tem 
področju šibki, temu namenimo kar nekaj vaje. Veliko konkretnih vaj 
najdete v priročniku za učitelje, ki ga je napisala Sonja Pečjak z 
naslovom Bralne strategije – priročnik za učitelje 3.,4. in 5. razreda 
(2015).  Sama največkrat uporabim strategije bistvo iz ključnih besed 
(Pečjak, 2015, str. 33), strategijo povzemanja, ki učence uri v iskanju 
ključnih besed in informacij, ki jih mora nato smiselno povezati v 
celoto s svojimi besedami (Pečjak, 2015, str. 36), kasneje pa pogosto 
uporabimo še Paukovo strategijo, ki pa je morda bolj primerna za 
učenje iz učbenika pri DRU in NIT, vendar se jo da dobro uporabiti 
tudi pri slovenščini. Glavni namen Poukove strategije je povzemanje 
(Pečjak, 2015, str. 41). Na začetku te strategije urimo frontalno, 
najprej lahko samo učitelj, nato spretnejši učenci ter na koncu vsi. 
Teme so lahko poljubne (npr. nedeljski izlet, nogometna tekma …), 
da učenci le pridobijo spretnost pretvarjanja ključnih besed v 
besedilo. Vedno poudarimo, da se govornega nastopa ni potrebno in 
tudi ni smiselno učiti na pamet, sploh ker vsebuje celo kopico 
podatkov in ne gre za opisovanje nekega doživljajskega dogodka. 
Zato vadimo oblikovanje stavkov na različne načine tako, da 
zajamemo vse ključne besede. Tu se pogosto v postopek priprave, 
sploh na ocenjevanje, vključijo starši, ki želijo, da se učenec nauči na 
pamet. Težava nastane, ko je vpliv treme prevelik in učenec pred 
nastopajočimi vse pozabi. Takrat ima možnost pogledati v svoj 
osnutek s ključnimi besedami, ki ga spomnijo na vsebino, ki jo mora 
še povedati. 

Pri prvih vajah učenci tudi preverijo, če je njihov nastop primerno 
dolg in ga po potrebi še dopolnijo. 

5. VRSTNIŠKO VREDNOTENJE IN POVRATNA INFORMACIJA 
Sledi pripovedovanje govornega nastopa sošolcu. Pri tem jih 
usmerimo, naj bo učenec, ki posluša pozoren na postavljene kriterije 
uspešnosti ter naj sošolcu nato poda povratno informacijo, kaj je 
dobro in kaj lahko še izboljša. V tem delu je tudi učitelj tisti, ki naj 
pristopi k vsakemu učencu in posluša del njegovega nastopa, da ga 
po potrebi lahko usmeri. Na koncu učence frontalno povprašamo kaj 
je bilo tisto, kar so svetovali sošolcu in kaj so pohvalili. Na tej točki 
prosimo nekaj učencev naj svoj govorni nastop predstavijo v razredu 
frontalno in nato skupaj, najprej učitelj nato učenci, podamo 
povratno informacijo. Pri tem smo ves čas usmerjeni na kriterije 
uspešnosti. Učenci na tak način dobijo občutek o tem, kako so se med 
seboj vrednotili in na kaj morajo biti pozorni. 

6. USMERJENO MEDVRSTNIŠKO VREDNOTENJE TER 
NAČRTOVANJE IZBOLJŠAV 

Ta del običajno vzame kar dve šolski uri. Vsak učenec dobi list z 
navodili, ki jih usmerjajo na pri delu.  

a) Pregled miselnega vzorca in samopresoja govornega nastopa 
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Slika 3: Samovrednotenje 

Vir: Lasten 
 

b) Kritični prijatelj 
Učenec si izbere dva sošolca, ki bosta poslušala njegov govorni 
nastop in podala povratno informacijo. Znova poudarimo, da 
vrednotimo govorni nastop in ne sošolca kot osebo. 

 
Slika 4: Kritični prijatelj 

Vir: Lasten 

 
c) Načrtovanje in postopek izboljšav 

Učenec načrtuje svoje izboljšave glede na samopresojo in zapise 
obeh kritičnih prijateljev. Pomembno je tudi načrtovanje časa za 
vajo. 
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Slika 5: Načrtovanje izboljšav 

Vir: Lasten 

 
Ob koncu ure znova povabimo enega ali dva učenca, da pred 
razredom predstavita svoj govorni nastop in skupaj vrednotimo. Pri 
vrednotenju je izredno pomembno, da znamo poiskati tudi tisto, kar 
je dobro. Učenci bodo zelo hitro našli napake pri sošolcih, zato jih 
usmerimo, naj najprej vsaj dve stvari pohvalijo, nato pa predlagajo 
izboljšave. Pri medvrstniškem učenju je pomembno, da se učitelj 
osredotoča tudi na učenčeva čustva. Zato jih povprašamo, kako so se 
ob prejemu povratne informacije kritičnih prijateljev počutili. Se jim 
zdi, da jih je prijatelj pošteno ocenil, imajo občutek, da se jim godi 
krivica ipd.? O vsem tem se obvezno pogovorimo.  

Spodnja slika prikazuje učenčevo počutje ob prejemanju povratne 
informacije kritičnega prijatelja. Učenci se spodaj opredelijo 
anonimno s sponkami za papir. 
 

 
Slika 6: Učenčeva čustva ob povratni informaciji 

Vir: Lasten 

 
V tem delu lahko uporabimo tudi metodo snemanja, če imamo to 
možnost. Učenci posnamejo sošolčeve nastope, nato si jih ogledajo 
in vrednotijo. To možnost uporabimo v skladu z GDPR. 

7. DOKAZI O UČENJU 
Govorni nastopi pred razredom so dokaz o učenčevem delu in 
napredku. Vrednotimo dosego kriterijev uspešnosti. Če govornega 
nastopa ne ocenjujemo, damo tudi na tem mestu možnost za 
izboljšavo. Po opravljenem govornem nastopu povabimo tudi oba 
kritična prijatelja, ki sta nastop v fazi vaje poslušala in ju povabimo, 
da povesta, ali je sošolec izboljšal nastop, upošteval nasvete ipd. 
Učenci so zelo ponosni, ko jim sošolec npr. reče, da je res popravil 
tisto, kar mu na vaji ni šlo ipd. 
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ZAKLJUČEK 
Poučevanje z elementi formativnega spremljanja dokazuje večjo 
aktivno vlogo učencev ter boljšo kakovost znanja. Formativno 
spremljanje ni usmerjeno zgolj v dosego končnih ciljev, ampak tudi v 
sam proces učenja in poučevanja. Učenci, ki skupaj z učiteljem 
oblikujejo učni proces, so za delo bolj motivirani in v učenju vidijo 
večji smisel. Metoda formativnega spremljanja omogoča projektno 
in skupinsko delo, to pa je izredno pomembno za krepitev socialnih 
veščin, sodelovanja in trening ustreznih komunikacijskih veščin. 
Glede na to, da se govorni nastop pojavlja v vseh razredih, nam to 
omogoča večjo osredotočenost na sam proces. Priprava enega 
takega govornega nastopa zavzame kar nekaj pedagoških ur, ki pa si 
jih ob obilici vseh učnih ciljev včasih težko privoščimo. Zato je treba 
take dejavnosti že vnaprej načrtovati v letnih pripravah, lahko pa jih 
tudi medpredmetno povežemo in zbiramo medpredmetne dokaze o 
učenju (npr. govorni nastop na temo domače pokrajine, ki jo 
obravnavamo pri družbi). 
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Ključi duševnega zdravja pri 
mladostnikih 

 
URŠKA KOVAČIČ, mag. prof. razrednega pouka 
Osnovna šola Nove Fužine 
urskakovacic92@gmail.com 
 
Povzetek: Kadar govorimo o zdravju, največkrat govorimo o 
telesnem in duševnem zdravju. Zdravje je opredeljeno kot stanje 
popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne zgolj 
kot stanje odsotnosti bolezni ali nemoči. Zdravje je samo eno in 
ločevanje med telesnimi, duševnimi in socialnimi vidiki zdravja je 
mogoče zgolj na teoretični ravni. Brez duševnega zdravja ni zdravja, 
brez zdravja ni kakovostnega življenja in brez kakovostnega življenja 
ni prave učinkovitosti v družbi. V članku so predstavljeni ključi do 
duševnega zdravja, za katere kot izvajalka delavnic duševnega 
zdravja menim, da imajo v naših življenjih, ne samo v življenju 
mladostnika, največjo težo in so glavni faktor duševnega zdravja in 
srečnega življenja. Ti gradniki duševnega zdravja so naše psihično 
stanje in občutki, odnosi, samopodoba in naš razvoj. Velikokrat so 
prepleteni med seboj in kadar mladi občutijo pomanjkanje enega 
gradnika, se to pomanjkanje prenese na ostale gradnike duševnega 

zdravja in posledično se poruši ravnovesje, kar se kaže v razvoju 
motenj v duševnem zdravju.  
 
Ključne besede: duševno zdravje, stres, čustva, šola, mladi 
 
Abstract: When talking about health, we mostly talk about the 
physical and mental heatlh. Health is defined as a state of complete 
physical, mental and social well-being and not merely as a state of 
absence of disease or infirmity. That is why the distinction between 
physical, mental and social aspects of health is only possible in 
theory. Without mental health there is no health, without health we 
cannot achieve a high quality life and without the high quality life 
there is no real efficiency in society. The paper presents the keys to 
mental health, which I, as a provider of mental health workshops, 
believe have the greatest weight not only in the life of an adolescent 
but in all our lives. Consequently, they are a major factor of mental 
health and happy life. The keys to mental health are our mental state 
and feelings, relationships, self-esteem, and our development. They 
are often intertwined, and when adolescents experience a lack of 
one key, this influences the other keys of mental health. As a result, 
the balance is upset, which is reflected in the development of mental 
health disorders. 
 
Keywords: mental health, stress, emotions, school, adolescents  
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UVOD 
Duševno zdravje je v zadnjih letih vedno pogostejši predmet razprav 
v širši javnosti. Eden izmed razlogov je gotovo zavest, da duševne 
motnje niso nekaj oddaljenega in čudaškega, ampak so prisotne tako 
rekoč v vseh strukturah družbe in imajo osrednjo vlogo pri 
posameznikovem splošnem počutju, telesnem zdravju in kvalitetnem 
življenju. Duševno zdravje je neločljiv del zdravja posameznika, vir 
blaginje in mnogo več kot le odsotnost duševnih bolezni. V ospredje 
prihaja pozitivno duševno zdravje, ki ga sestavljajo področja, kot so 
notranje psihično stanje, sreča, zadovoljstvo, samospoštovanje, 
odnosi z drugimi, vsakodnevno delovanje, sposobnost obvladovanja 
lastnega življenja in uspešno soočanje z izzivi ter problemi (Jeriček 
Klanšček idr., 2018). Vsak se v življenju sooča s težavami. Razvitost 
ključev in strategij duševnega zdravja vpliva na prisotnost/odsotnost 
težav na področju duševnega zdravja, kar se odraža v kvaliteti 
življenja in zadovoljstva posameznika. Kadar težave pomembno 
ovirajo njegovo vsakodnevno delovanje, govorimo o duševnih 
motnjah. Med najpogostejše sodijo stresne motnje, tesnobnost in 
depresija. V zadnjem obdobju lahko v javnosti večkrat zasledimo 
različne informacije o slabšanju duševnega zdravja celotne 
populacije, še posebej so spremembe očitne pri otrocih in 
mladostnikih. Podatki so zaskrbljujoči, saj se je v obdobju od leta 
2008 do leta 2015 število prvih obiskov psihologov otrok in 
mladostnikov zaradi duševnih in vedenjskih motenj povečalo na 
primarni ravni za 26 %, na sekundarni pa za 70 %. Zaskrbljujoča je 
tudi porast porabe zdravil za zdravljenje duševnih in vedenjskih 

motenj med mladostniki, saj se je v istem obdobju povečala za kar 48 
%, leta 2015 pa je bila za 73 % večja kot leta 2008. Vzroki so 
največkrat reakcije na hud stres in prilagoditvene motnje, druge 
anksiozne motnje, depresivne epizode in motnje hranjenja (Jeriček 
Klanšček idr. 2018). Zaradi navedenega je potrebno, če ne že 
skorajda nujno, ozaveščati o pomeni duševnega zdravja in krepitvi le-
tega že v zgodnjem otroštvu, še posebej pa v obdobju mladostništva, 
ko so mladi izjemno dovzetni na vplive iz okolja.  
 

Šola kot varovalni dejavnik duševnega zdravja 
Ker kot profesorica na šoli veliko svojega časa preživim z otroki in 
mladimi, vse bolj opažam, kako postaja situacija v šolah iz leta v leto 
bolj neugodna. Pri najstnikih v osnovnih in srednjih šolah opažam 
porast težav na področju učne in delovne motivacije ter na področju 
čustvovanja in socialnih odnosov. Vedno več je kompleksnejše oz. 
zahtevnejše psihosocialne in učne problematike, ki jih svetovalne 
službe ne morejo pokriti v celoti. Prav tako vsebine s področja 
duševnega zdravja v smislu ozaveščanja in preventive, ki niso del 
obveznega programa, ne dosežejo velikega števila učencev. Tudi 
dijaki in študentje pogosto ne vedo, kam se obrniti po pomoč, 
predvsem, kadar se zaradi prisotne potencialne stigme v okviru šole 
ne želijo izpostavljati. Prav tako pedagoško osebje nima niti časa niti 
dovolj znanja za podporo posameznikom v njihovih stiskah. Na tem 
mestu se izkazuje potreba po sistemski ureditvi in zmanjševanju 
nastalih vrzeli na področju duševnega zdravja mladih. Šola je prostor, 
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v katerem otrok/mladostnik preživi velik del svojega časa in ima nanj 
velik vpliv. Ker šola ni le prostor znanja, temveč naj bi bilo to 
varovalno okolje za vse otroke, prostor bogatih spodbud za zdrav 
psihofizični razvoj, je treba strokovne delavce izobraziti oz. otrokom 
in mladim omogočiti, da bodo znali težave prepoznati ter z njimi 
ustrezno ravnati oz. se na njih odzivati. Smiselno bi bilo organizirati 
in ponuditi mladim preventive v najširšem smislu v sklopu obveznega 
programa in ne le v okviru interesnih dejavnosti in izbirnih 
predmetov. Duševno zdravje je namreč temeljni del dobrega počutja 
in učinkovitega delovanja za posameznika in skupnost (Kovess-
Masfety, Murray in Gureje, 2005). Dobro duševno zdravje 
posamezniku omogoča, da udejanja svoje umske in čustvene 
zmožnosti ter da je uspešen v poklicnem, družbenem in zasebnem 
življenju (Kovess-Masfety, Murray in Gureje, 2005). Potemtakem 
duševno zdravje ne vpliva zgolj na počutje, ampak sega v vse aspekte 
posameznikovega življenja, tudi na področje šolanja in učne 
uspešnosti.   
 
Na šoli že peto leto v okviru interesne dejavnosti in v času pouka v 
čim večji meri uvajam sprostitveno vzgojo ter se poslužujem tehnik 
za krepitev duševnega zdravja pri otrocih. Tovrstne tehnike v 
poglobljenem obsegu v sodelovanju s Študentskim klubom Sevnica 
in Mladinskim svetom občina Sevnica izvajam tudi z mladimi, kjer 
vodim enkrat mesečno delavnice duševnega zdravja. Mlade želim na 
ta način ozavestiti in jih izobraziti, da bodo bolje poznali sebe, svojo 

identiteto in svoj smisel v življenju. Ponuditi jim želim drugačen, 
zavesten pogled na odnose, v katere vstopajo, situacije, s katerimi se 
soočajo, posledično bolje razumeti svoja čustva, jih prepoznavati in 
ustrezno regulirati, ohranjati stanje notranjega miru ter tako držati v 
svojih rokah ključ do srečnega življenja. V nadaljevanju so 
predstavljeni poglavitni dejavniki oz. področja, ki jih pri delu z 
mladimi krepim in za katere menim, da so glavni vir duševnega 
zdravja in srečnega življenja.  
 

Oblikovanje samopodobe 
Vse to, kako samozavestni smo in kakšno samospoštovanje imamo, 
določijo izkušnje in okolje, v katerem odraščamo in živimo, ter način, 
kako v mislih obdelujemo vse, kar smo v preteklosti doživeli in 
prestali. Od prvega dne dalje začnejo izkušnje oblikovati naš značaj. 
Izkušnje in percepcija celotnega dogajanja močno vplivata na 
posameznikovo samopodobo in dojemanje sveta okoli nas. Če 
odraščamo ob podpornih in ljubečih starših, sorojencih, prijateljih 
in/ali znancih, se kaj kmalu začnemo zavedati svoje lastne vrednosti, 
tega, kakšen potencial nosimo v sebi in kako edinstveni smo. 
Nasprotno pa zmerjanje, poniževanje, ustrahovanje, rušenje sanj in 
nenehno poslušanje, kako nismo dovolj dobri in kako nam ne bo 
nikoli uspelo, privedejo do uničujočega vetra, ki nezavedno brusi in 
manjša našo samozavest.  
Predvsem mladostniki so v letih odraščanja izredno dovzetni za vplive 
družbe in obremenjeni z mislijo, kaj si bodo drugi mislili o njih. 
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Njihova težnja je predvsem biti v očeh družbe sprejet, biti »kul«, 
medtem ko lahko ravno s strani družbe dobivamo občutek, da nismo 
dovolj dobri in si želimo posnemati oz. postati nekdo, ki to pravzaprav 
nismo. Nižje kot je naše zavedanje, kdo smo, večji vpliv ima ta družba 
na nas. Tako kot bi stavba propadla brez trdnih temeljev, je tudi naše 
samospoštovanje v nevarnosti, da se poruši, če ni zgrajeno na trdni 
osnovi in zavedanju, kdo smo. 
 

Ozaveščanje čustvene prtljage  
Uspeh partnerske zveze ni odvisen od naše sreče v življenju, pač pa 
od naše pripravljenosti za odkrivanje skritih kotičkov naše lastne 
osebnosti. Obnavljanje preteklosti na način, da si iščemo partnerja, 
ki nas spominja na starše, je Freud imenoval repetitivna 
kompulzivnost. Fritz Perls (1996, Harvilee, 1988) razlaga, da naši 
možgani poustvarjajo pogoje našega rojstva in otroštva, ker jih želijo 
popraviti. Na tak način želijo nadomestiti starše in zatrte dele našega 
jaza. Tej podobi pravimo imago. Imago je sestavljena podoba ljudi, ki 
so najbolj vplivali na nas v zgodnjem otroštvu. Ali bo nekdo v nas 
vzbudil romantično privlačnost, je v veliki meri odvisno od tega, 
koliko je podoben našemu imagu (Harville, 1988). Ključ do srečnega 
partnerstva je torej ozaveščanje naših vzorcev, skritih potreb in 
čustvene prtljage, ki jo nosimo s seboj. Ko jo enkrat ozavestimo, se 
čustveni naboj na določene konflikte v nas poleže, naše partnerstvo 
pa preplavi z mirom in ljubeznijo.  
 

Grajenje identitete 
Erikson (2014, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) opredeljuje 
identiteto kot način, na katerega posameznik organizira vse pretekle 
in sedanje predstave in prepričanja o sebi, značilnosti, želje in 
usmeritve, za katere verjame, da najbolje predstavljajo njega 
samega. Z odkrivanjem lastne identitete je ključno prepoznavanje 
talentov in sposobnosti, ki jih nosimo v sebi. Močna področja lahko 
tako postanejo potencial, ki ga je mogoče aktivno uporabiti tudi v 
svetu zunaj sebe. Mladi lahko tako svoje talente uporabijo za 
ustvarjalno delovanje in spreminjanje sveta. Obenem na ta način 
krepijo svoje talente (Dworkin, Larson in Hansen, 2003).  
 

Odkrivanje občutka za smisel in pomen 
Na delavnicah duševnega zdravja za mlade se osredotočam tudi na 
odkrivanje njihovih talentov, močnih področij in sposobnosti. To 
počnem na način, da jih preko meditacij in vizualizacij vodim nazaj v 
obdobje otroštva. Pri vodeni meditaciji se povežemo s svojim 
notranjim otrokom, ki še ni omejen z vsemi prepričanji, ki jih je 
ponotranjil ob opazovanju sveta. Omejujoča prepričanja postanejo 
filter, skozi katerega vidimo svet. Opisala bi jih lahko kot blago, ki je 
nastalo iz naših izkušenj. Pogosto lahko opazimo, kako se nam 
določeni dogodki oz. doživljanja stvari v življenju ponavljajo. To se 
dogaja zato, ker dogodke interpretiramo skozi „očala oz. filtre“ naših 
prepričanj. V naši podzavesti namreč ostajajo zapisi vseh prijetnih in 
neprijetnih doživetij, ki vplivajo na doživljanje situacije. Tako lahko 
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npr. na nekem področju, kjer smo kot otrok doživeli razočaranje, 
avtomatično na podlagi prepričanja, ki smo si ga takrat ustvarili, tudi 
pozneje znova in znova ponavljamo podobne izkušnje, jih na nek 
način so-kreiramo in ponovno ustvarjamo. Zato je pomembno, da si 
vzamemo čas in pogledamo, kakšna prepričanja in misli se skrivajo 
predvsem za dogodki, ki nas delajo nesrečne, nemočne, 
nezadovoljne. Tako lahko opazimo, da jih spremljajo močna čustva 
(strah, skrb, jeza, krivda, zamera, žalost …). Ko se zavemo svojih 
programov in omejujočih prepričanj in jih postopoma odvržemo, 
lahko lažje delamo korake v smeri življenja, kjer bomo uresničevali 
svoj potencial in pravi jaz.  
 

Z likovno terapijo do nezavednega 
Avtorica E. Mees-Christeller pravi, da mnogo ljudi danes čuti, da 
umetnosti ne ustvarjajo le umetniki, temveč jo moramo, če želimo 
ostati zdravi, najti v vsakdanjem življenju. Na delavnicah duševnega 
zdravja zato uporabljamo tudi likovno barvno terapijo, kjer mlade 
preko risanja določenih simbolov in uporabe barv učim razlage  
nezavednega. Tako kot nam naše najljubše barve odslikavajo naš tip 
osebnosti, lahko z Intuitivnim risanjem dostopamo do potlačenih 
čustev, podrobnosti našega načina gledanja na svet, vedenja in 
čustvovanja. Ker vsaka barva v našem umu povzroči določen 
občutek, lahko z razumevanjem barvnih učinkov vplivamo na naše 
razpoloženje in ravnovesje. Na tak način lahko vzdržujemo telesno, 
čustveno in duševno zdravje. Uporabo barv pri mladih je smiselno 

vključevati v konkretno življenje, pri čemer spremljajo, kaj jih v 
določenem obdobju instinktivno privlači. To lahko izkoristimo, da z 
njimi prebrodimo težave ali nam vlijejo dodatno energijo, ki jo 
potrebujemo za spremembe. Že zjutraj, ko se zbudimo in odpremo 
garderobno omaro, izberemo običajno oblačila in barve, ki jih 
potrebujemo.  
 

Samoregulacija čustev 
Čustva so kompleksni psiho-fiziološki procesi, ki se v posamezniku 
sprožijo kot odziv na zanj pomembno dogajanje (Smrtnik Vitulić, 
2004). So duševni procesi, ki odražajo posameznikov odnos do 
zunanjega sveta ali samega sebe. V obdobju mladostništva pri 
posameznikih pride do različnih razvojnih in drugih sprememb, zaradi 
česar so mladi bolj izpostavljeni stresnim situacijam, kar od njih 
zahteva čim boljšo regulacijo čustev.  
 
Primer dobre prakse  
Če se s čustvi znamo spoprijemati, jih prepoznamo in razumemo 
njihov izvor, je to osnova zmožnost spoprijemanja s stresom. Kot zelo 
učinkovite tehnike reguliranja čustev, ki jih uporabljamo na 
delavnicah duševnega zdravja z mladimi in v šoli, so se izkazale 
barvna terapija, vizualizacija, meditacija, dihalne tehnike in zvočna 
terapija. 
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Slika 5: Zvočna terapija z učenci 

Vir: Lasten 

 
Pomen vizualizacije in meditacije za duševno zdravje 
Vizualizacija je ena izmed kognitivnih terapij, ki se uporablja za 
namen  sproščanja in odprave stresa. Ta poteka največkrat na način, 
da si človek v mislih ustvari prijeten dogodek, prostor, ki je miren, 
udoben in v katerem se dobro počuti. Na tak način je zmožen sam 
zmanjšati stres (Davis, 2014). Vodene vizualizacije nam pomagajo 
spustiti potlačena in ujeta čustva, nas navdajo z mirom, jasnostjo, 
razumevanjem in občutkom varnosti. »Oblačnost« v našem umu se 
zmanjša, hkrati pa v odnosih dosegamo več harmonije. Poleg 
sprostitvenega odziva jo uporabljamo tudi za krepitev samozavesti, 
saj posamezniku nudi možnost, da se v domišljiji prestavi v času 
naprej in vidi pozitiven izid za želeni cilj. Pri tem doživlja občutke, kot 
bi se želeni dogodek že zgodil, kar v človeku ustvari občutek moči in 
samozavesti, ki mu pomaga želeni cilj doseči tudi v resničnem svetu. 

  

Učenje optimizma in krepitev občutka hvaležnosti 
Zaradi zgoraj naštetih pozitivnih učinkov vizualizacije je posameznik, 
ki to tehniko uporablja, tudi bolj pozitivno naravnan. Pozitivna 
naravnanost je še eden izmed ključev duševnega zdravja. Na 
delavnicah mlade učim in jih spodbujam h krepitvi optimizma, da se 
vsako jutro zavestno odločamo, da nas bodo naše misli odpeljale na 
pozitivno stran, v občutke hvaležnosti. Omenjeni način nam 
omogoča boljšo prilagodljivost v različnih stresnih situacijah, saj nam 
pomaga v stresnih dogodkih uzreti pozitiven vidik nastale situacije. 
Za krepitev optimizma je ključno razvijanje občutka hvaležnosti. 
Mlade zato na delavnicah duševnega zdravja spodbujam, da v svojem 
življenju dnevno poiščejo čim več stvari, za katere so v svojem 
življenju lahko hvaležni in to hvaležnost redno vključujejo v svoj dan, 
saj nam tako preide v pozitivno navado. Pogosto se ljudje 
osredotočamo na vse tisto slabo, kar je za nami, čakamo na posebne 
trenutke, pomembne dogodke, le malokrat pa pomislimo na vse 
tisto, kar imamo, predvsem ob sebi. Ko začnemo prepoznavati stvari, 
ki smo jih do sedaj jemali za samoumevne, se naše duševno zdravje 
bistveno izboljša, opazimo konkretne spremembe v življenju in 
odnosih. 
 

ZAKLJUČEK 
Iz vseh prej navedenih dejstev, da se naša družba vedno bolj sooča s 
problemom duševnega zdravja in da predvsem mladi kričijo po sreči 
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in duševnem zdravju, sledi, da je naloga odraslih, države in sistema, 
v katerem živimo, predvsem šolskega, da otrokom in mladim 
omogočimo načine in vzgojo, s katero bomo prispevali in gradili na 
duševnem zdravju. Le duševno zdrav in srečen posameznik bo 
namreč sijal v življenju in uresničeval svoje potenciale, ki jih nosi v 
sebi. Ker se učinki mojih delavnic duševnega zdravja kažejo kot 
pozitivni, menim, da bi šola morala postati prostor, ki bo otrokom in 
mladim nudila v sistemu izobraževanja vzgojo, ki bo temeljila na 
sprostitvenih tehnikah in grajenju zdrave identitete. Ta se bo namreč 
odražala v ljubečih in zdravih odnosih ter sreči na obrazih naših otrok. 
Da pa lahko omogočimo našim otrokom zdravo življenje, moramo 
odrasli, strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja postati 
njihov zgled. Šola bi morala, ne samo otrokom in mladostnikom, 
temveč tudi izvajalcem pouka, omogočiti izobraževanja in delavnice 
na področju duševnega zdravja. Z dodatnim znanjem bi tako lahko 
bolje pripomogli k okrevanju posameznika s težavo v duševnem 
zdravju in mu nudili oporo ter usmeritev za krepitev na tem področju. 
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Otroška fotografija 
SONJA KRALJ, dipl. vzg. 
sonja.kralj@vrtec-sentjernej.si 
 
Povzetek: Živimo v času 21. stoletja, ko tehnologija ni tujka niti 
otroku. Ena izmed možnosti, katere se poslužuje čedalje večje število 
uporabnikov, je telefon, naprava, ki jo uporabljajo starši za beleženje 
spominov svojih otrok od rojstva dalje. Menimo, da je v prednosti 
pred samim fotoaparatom zaradi preprostosti uporabe. Pa vendarle 
želimo s svojim delom omogočiti otrokom v predšolskem obdobju 
neposreden stik s fotoaparatom, z njegovo uporabo. S tem želimo 
otrokom približati nov pristop in način izražanja, ki je posledica 
otrokovega opazovanja. Hkrati si otroci pridobivajo nove izkušnje, 
nova spoznanja, nove tehnike, pristope in naprave, kot je fotoaparat. 
Želimo raziskati in dokazati, da je otrok v predšolskem obdobju 
zmožen uporabljati fotoaparat. Tako razvija in izraža svoje čustveno 
stanje, svoj odnos do okolice in sveta, hkrati pa postane senzibilen in 
dober opazovalec. S fotografijo nam otrok pokaže svojo sposobnost 
opazovanja in hkrati razvija čut za estetiko, kompozicijo in 
orientacijo.  
 
Ključne besede: fotografija, fotografirati, fotoaparat, otroci, 
opazovanje, zaznavanje 
 

Abstract: We live in 21st century, where technology is not a stranger 
to a child. One option, which is used by more and more people every 
day, is a cell phone. It is a device, which is used by parents for making 
memories of their children since birth. I think it has more advantages 
than a camera. Through our work We want to enable children in 
preschool period to have direct contact with camera and its use. We 
want children to get to know new approach and a way of expressing, 
which is a result of their own observation. At the same time children 
gain new experiences, new findings, new techniques, approaches 
and devices, e.g. cameras. We want to research and prove that 
children in preschool period are able to use cameras. A child 
develops and expresses his emotions, his relationship to 
surroundings; furthermore he becomes a sensitive and attentive 
observer. A child can show us his ability to observe and at the same 
time he can develop a good sense of aesthetics, composition and 
orientation. Therefore we want camera to play its important role for 
toddlers or older preschool children before they go to school. 
Afterwards games are mostly replaced by learning. 
 
Keywords: photo, to photograph, camera, children, observation, 
perception 
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UVOD 
Želja, vpeljati fotografijo v vrtec, izhaja predvsem iz ideje, kako 
otroke spodbuditi k čim boljšemu opazovanju okolice in sveta, ki jih 
obdaja, hkrati pa vpeljati nov način in pristop izražanja otroškega 
dojemanja prostora, občutka za kompozicijo in hkrati razvijanja ter 
izražanja s fotografijo. Želimo raziskovati področje otrokove 
zmožnosti opazovanja okolice in izraženje le-te skozi fotografijo. Za 
ta projekt smo izbrali skupino otrok starosti od enega do štirih let.  
Nalogo smo izpeljali v treh skupinah, ki se med seboj razlikujejo v 
starostnih obdobjih. V najmlajši skupini, kjer je starost otrok ena do 
dve leti, smo fotografijo vključili v dnevno rutino, brez posebnega 
načrtovanja. Tako imajo otroci možnost, da v igralnici fotografirajo, 
kadar želijo, poznan jim je prostor, ki jih obdaja. V drugi skupini so 
otroci stari dve do tri leta, v tretji skupini pa tri do štiri let. Ker so ti 
otroci že malo starejši, smo lažje načrtovali.  
 

 
Slika 1: Otrok fotografira 

Vir: Lasten 

Fotografija v vrtcu 
Menimo, da otrokova ideja ob fotografiranju izhaja zgolj iz vsebine 
trenutne odločitve, pogleda na svet, razpoloženja, ki ga otrok občuti. 
Odvisna je od samega časa in kraja, kjer se otrok trenutno nahaja, 
navdihne ga bližnja okolica, prostor, ki ga obdaja. Opažamo, da 
otroka pritegnejo predvsem detajli, ni obremenjen s celoto, nič ga ne 
moti, nanj ne vplivajo naučeni standardi, niti ni še sposoben črpati iz 
prakse videnega. Za udejanjenje »ideje« mu je fotoaparat le 
pripomoček za materializiranje videnega. V takem primeru, ko je 
ideja materializirana v sodobnem likovnem načinu, fotografiji, lahko 
govorimo o likovno pedagoškem konceptu. Fotografijo v vrtcu bi 
lahko poimenovali tudi kot delo s sodobnimi vsebinami in 
pripomočki. Ker ne želimo fotografije vpeljati s poučevanjem, temveč 
nudenjem možnosti otrokom, da se naučijo z lastnimi izkušnjami, je 
vrednotenje nastalih fotografij nesmiselno glede na ustvarjalne 
zmožnosti. Edino možno se nam zdi vrednotenje glede na lastno 
sposobnost otroka, posameznika. Zavedamo se, da so otroci glede 
izkoriščanja ustvarjalnih procesov dodatno omejeni, saj se mnogi 
prvič srečujejo s fotoaparatom, torej z drugačnim načinom izražanja 
in novimi zahtevami. Podobno navaja Zupančič, ko pravi, da so otroci 
omejeni z izkoriščanjem možnega, kadar se z nečim srečajo prvič 
(Zupančič, 2006, str. 31). 
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Didaktika v procesu fotografije 
Ker delo izvajamo in raziskujemo v vrtcu, se ni moč izogniti didaktiki, 
ki sodi v sistem pedagoških ved. In kot taka je nepogrešljiva za vse, ki 
se ukvarjajo z vzgojno-izobraževalnimi procesi. Ima sposobnost, da 
navaja na problemsko, kritično in pedagoško razmišljanje, porajanje 
novih idej in interpretacij, na fleksibilno reagiranje in ustvarjalno 
učenje. Didaktika se obravnava kot znanost in ima temeljne 
znanstvene komponente. »Predmet raziskovanja, raziskovalne vire in 
metode« (Blažič, Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003, str. 9). In slednje 
se prepletajo pri našem delu z otroki, pri izvajanju fotografije v 
predšolskem obdobju. S pomočjo fotografije v vrtcu želimo otroke 
čim bolj spodbujati k opazovanju, hkrati pa jim ravno fotografija nudi 
možnost za odzive, misli, čutenje, izražanje. Vsak otrok različno 
dojema svet, ima različne potrebe in želje. Fotografije otrok kažejo 
na njihov ustvarjalni razvoj, občutek za estetiko in kompozicijo ter 
osebnost. Podobno meni Tacol, ki navaja, da otroški izdelki odsevajo 
njihove zunanje in notranje dejavnosti, torej njihovo motorično 
zrelost, stilne posebnosti psihomotoričnega izražanja, čustveno 
doživljanje in razvoj zavesti. Otrok je dejavna ustvarjalna osebnost, 
vendar še nerazvita in nezrela, zato jo je treba razvijati, poučevati, 
vzgajati, socializirati v likovnem vzgojnem procesu, ker s svojo 
dejavnostjo preoblikuje lastno subjektivno naravo (Tacol, 1999, str. 
10–15). Naloga izražanja v predšolskem obdobju se kaže v funkciji 
pripomočka pri otrokovem spoznavnem razvoju, njen pomen pa tudi 
v podlagi za razvoj ustvarjalnega človeka. Vrlič navaja, da pri mlajših 

otrocih izražanje na umetnostnem področju ni specifično ustvarjanje, 
zavestno se pojavi kasneje z razvojem otroka v osnovni šoli (Vrlič, 
2001, str. 13–22). 
 
Procesi in zaznave pri fotografiranju 
Razvoj je proces, ki se odvija skozi življenje, torej od rojstva do stanja 
zrelega delovanja. Razvoj ni le napredovanje h končnemu cilju. Otrok 
lahko vpliva na svoj razvoj tako, da raziskuje in tako do neke mere 
sam oblikuje svoje okolje. Otrokova aktivna vloga je ključna pri 
oblikovanju spoznanj oziroma razvoju mišljenja. Opiramo se na 
mnenje Zorčeve, ki pravi, da so zgodnje izkušnje pomembne, da so 
povezane s stališčem in da obstaja stabilnost v osebnostnih 
značilnostih in vedenju. Največ otrok pridobiva na izkustvenem 
učenju (Batistič Zorec, 2003). Otrok se na nek način v prvem obdobju 
svojega razvoja, torej do tretjega leta starosti, odziva predvsem 
spontano. Njegova sposobnost mišljenja, ki se kaže skozi vedenje, se 
razvija. Nekje po osemnajstem mesecu starosti ima otrok sposobnost 
predstavljanja, sposobnost miselnega predstavljanja predmetov in 
dejanj, ki pa temeljijo v glavnem na simbolih, besedah in miselnih 
slikah. Sposobnost uporabe simbolov otroka osvobodi neposrednih 
izkušenj. Zdaj lahko obvladajo odloženo posnemanje, posnemanje 
dejanj, ki jih ne vidijo več. Odloženo posnemanje je posnemanje 
opazovalnega vedenja po določenem času, doseže pa se s priklicem 
v spomin, kjer je shranjen simbol tega vedenja. Tako ima otrok 
sposobnost, da se pretvarja (Papalia, 2003, str. 149). 
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Primer dobre prakse – starost otrok 1–2 leti 
Otroci so imeli na razpolago nedelujoče fotoaparate. S časoma pa 
smo jim ponudili delujoče digitalne fotoaparate, s katerimi so lahko 
fotografirali. Ker je njihova starost relativno nizka za razumevanje 
same fotografije, smo pristopili na povsem enostaven način. Skupaj 
smo gledali fotografije in se o njih pogovarjali. Ker ti otroci še ne 
govorijo, je komunikacija potekala predvsem s posnemanjem glasov, 
saj je na večini fotografij motiv živali. Med opazovanjem otrok pri 
fotografiranju smo opazili težavo. Ko so hoteli fotografirati videno 
stvar, predmet ali prijatelja in ko so želeli pritisniti na sprožilec 
fotoaparata, jim je njihova zmožnost rokovanja z njim to 
onemogočila. Zaradi same oblike, velikosti in drže fotoaparata v teh 
majhnih rokah otrok so mnogokrat ob pritisku spremenili pozicijo 
fotografiranega in fotoaparat usmerili proti tlom, ker so si ga naslonili 
ob svoje telo, da so lahko pritisnili na sprožilec.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 2: Serija fotografij med igro 

Vir: Lasten 

 
Iz fotografij je razvidna drža rok ob otrokovem fotografiranju. Zato je 
kompozicija na fotografijah temu primerna, kot bi gledali iz ptičje 
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perspektive. Fotografije so neostre, saj ob pritisku na sprožilec otroci, 
stari petnajst mesecev, še nimajo sposobnosti obdržati mirne roke. 
 
Starost otrok 2–3 let 
Z otroki smo postavljali različne kompozicije v predprostoru igralnice. 
Pripovedovali so: »Poglej, naredil sem ladjo, pa traktor, pa avto se 
pelje ipd.« Hkrati pa so fotografirali svoje kompozicije. Zanimivo jim 
je postalo, da so fotografirali drug drugega. In čeprav sami niso znali 
pritisniti na pravi gumb, so si med sabo kazali fotoaparate in 
pripovedovali: »Poglej, slikal sem te.«  
 

 
Slika 3: Otrok fotografira 

Vir: Lasten 

 
Slika 4: Serija fotografij brez naslova 

Vir: Lasten 

 
S serijo fotografij nam otrok ni prikazal le kamnov, temveč celotno 
okolico, ki jo je zaznal. Tako lahko vidimo ne le trenutno, kar nam 
razkriva fotografija, ampak celotno dogajanje s sosledjem fotografij. 
S fotografiranjem je dokazal, da je sprva košaro opazil z neke 
določene razdalje, jo fotografiral ter se ji čedalje bolj približeval. Pri 
pogovoru z otrokom, ob gledanju nastalih posnetkov, ugotovimo, da 
ne interpretira fotografije zgolj po videnem. S pripovedovanjem se 
vrača nazaj v čas fotografiranja, vizualizacija in emocionalnost mu to 
omogočata. Pripovedoval je, kako je iz košare stresel kamne po tleh 
in je ropotalo. 
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Slika 5: Serija fotografij brez naslova 

Vir: Lasten 

 
Nedvomno je, da fotografije v nekem smislu predstavljajo resnico 
tistega trenutka. Ko postavimo zaporedje nastalih posnetkov 
prostora v neko zaporedje, lahko kljub prostoru, ki je statičen, vidimo 
gibanje. Gre za gibanje otroka med fotografiranjem. Osebno 
menimo, da je ustvaril abstrakcije prostora, ki ga obvlada, hkrati pa 
je vključil vanj neko razgibanost s svojim približevanjem, na kar 
nakazujejo črte, ki se nahajajo med ploščicami na tleh. Otrokova 
spontanost in neobremenjenost s celoto vidnega prostora je izčrpana 
na fotografijah, ki bi lahko služile kot abstraktne podobe ali podlage 
za marsikaj. 
 
Starost otrok 3–4 leta 
S skupino otrok smo odšli na vrtčevsko igrišče, kjer smo sestavljali 
različne kompozicije iz kamnov, tako majhnih kot malo večjih. 

Nastale so dolge kače, sonček, grad. Otroški domišljiji ni bilo konca. 
Otroci so dogodke ves čas dokumentirali z digitalnim fotoaparatom. 
 

Slika 5: Brez naslova 
Vir: Lasten 

 
Menimo, da so otroci svojo predstavo in zavedanje sveta zakodirali v 
podobe na fotografiji. Te so realne, stvarne, lahko pa nudijo mnogo 
interpretacij, ki so prepuščene posamezniku. Fotografije dejansko 
prikazujejo kamne kot neko gmoto ali morda nametane na kupu. 
Otroci, ki so nastale fotografije posneli, pa na njih vidijo mnogo več. 
Po pogovoru z njimi lahko trdimo, da njihova interpretacija ne temelji 
zgolj na videnem, temveč je povezana s spominom na dogodek in z 
emocijami. Tako kup kamnov postane grad, kup lubja pa celo vlak. 
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Zato menimo, da s tem, ko otrok fotografira in izraža svoja videnja in 
zaznave sveta s fotografijo, ni zaključil svojega dejanja. Le-ta mu 
kasneje ob ogledu nastalega omogoča razmišljanje ter zmožnost 
povezovanja podob s spominom in z emocijami. Tako fotografija in 
fotografiranje ne omogočata le način izražanja na likovnem, temveč 
tudi na govornem področju. Hkrati pa si otrok razvija um, mišljenje, 
zmožnosti in sposobnosti, ki ga nezavedno razvijajo v odraslo 
kulturno in socialno osebo. 
 
ZAKLJUČEK 
Skozi delo in raziskovanje smo spoznali, da so otroci izredno 
dojemljivi, sposobni, fleksibilni in odprti za sprejemanje novih izzivov, 
pristopov in tehnik. Fotografija je vsekakor eden izmed načinov 
pristopa v vrtcu, kako otroka spodbuditi k čim boljšemu opazovanju 
in zavedanju okolice. Hkrati si otrok poleg vizualnega zaznavanja 
krepi tudi um z razmišljanjem in govor. Ob nastalih fotografijah so 
otroci pripovedovali svoja doživetja, ki so jih zaznavali ob 
fotografiranju. Pripovedovali so svoja občutenja ob tem in hkrati 
razlagali, kaj fotografije prikazujejo. Otrok z dobrim opazovanjem in 
zavedanjem okolice pridobiva izkušnje, ki ga oblikujejo v celovito, 
edinstveno osebnost, ki se kaže v samozavesti in odnosih tako do 
ožjega kot širšega socialnega okolja. Hkrati pa si s fotografiranjem 
otrok pridobiva izkušnje z novimi tehnikami in z rokovanjem z njimi. 
Živimo v 21. stoletju in nima se smisla pretvarjati, da tehnologija ne 

prevladuje skoraj na vsakem koraku. Ni potrebno, da jo zatiramo, 
temveč, da jo izkoristimo in uporabimo v prid nam in otrokom. 
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Zajčje presenečenje – od ideje do 
predstave 
 
MAJA MESERKO, uni. dipl. geo., vzgojiteljica predšolskih otrok 
maja.meserko @gmail.com 
                  
Povzetek: V članku predstavljamo pomen gledališke dejavnosti v 
vrtcu. V tej dejavnosti lahko otrok sodeluje v polni meri in razvija 
različne sposobnosti; likovne, dramske, plesne, govorne, se vživlja, 
posnema, si izmišljuje, se izraža z besedami in govorico telesa. Lahko 
govorimo o pozitivnem vplivu na otrokov kognitivni, motorični, 
čustveni in socialni razvoj. V praktičnem delu smo izvedli gledališko 
predstavo Zajčje presenečenje, ki je naš primer dobre prakse. 
Sodelovanje v predstavi je pozitivno vplivalo na otroško 
samopodobo, vodilo jih je k skupnim odločitvam, skupnemu 
sodelovanju, načrtovanju, izražanju in izpostavljanju drugače tihih, 
bolj zadržanih otrok. Otroci so bili aktivno vključeni od zamišljanja 
zgodbe, izdelovanja naglavnih mask, izdelovanju scene in končni 
uprizoritvi pred občinstvom. 
 
Ključne besede: gledališče, dramatizacija, spodbudno okolje, 
predstava 
 

Abstract: In this article, we present the importance of teather activity 
in kindergarten. In this activity, the child can participate fully and 
develop a variety of skills; art, drama, dance, speech, empathizes, 
imitates, invents, expresses itself with words and body language. We 
can talk about the positive impact on children's cognitive, motor, 
emotional and social development. In the practical part, we 
dramatized the story Rabbit Surprise, which is our example of good 
practice. Participation in the play had a positive effect on children's 
self-esteem, leading them to joint decisions, joint participation, 
planning, expression and exposure of otherwise silent, more 
reserved children. The children were actively involved from the 
making up of the story, the making of the head masks, the making of 
the stage and the final staging in front of the audience. 
 
Keywords: teather, dramatization, stimulating environment, 
performance 
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UVOD 
Primarna otrokova potreba v prvih letih življenja je zagotovo igra. 
Otroci z igro podoživljajo dogodke, iščejo vsakodnevne odgovore, 
spoznavajo svet okrog sebe, se učijo in hkrati jim igra pri tem 
omogoča posebno zadovoljstvo. Sama igra je v ospredju, njen potek 
in smisel. Otrokom ni pomemben končni cilj, pač pa uživanje v sami 
igri kot procesu. V vrtcu imamo vzgojitelji zelo močno orodje za 
doseganje ciljev kurikuluma preko igre in sicer z vključevanjem lutk, 
simbolno igro in nenazadnje tudi z gledališko igro. Kreativne dramske 
dejavnosti so izredno uspešne in nujne, če želimo, da bodo otroci v 
vrtcu sproščeni, ustvarjalni, sodelovalni, komunikativni, čustveno 
ekspresivni, vključevalni … Pri ustvarjanju gledališke igre oziroma 
predstave moramo imeti v mislih, da je sam proces, uživanje in 
zadovoljstvo v ustvarjanju pomembnejši od končne predstave. Prav 
tako se moramo zavedati, da se lahko gledališče igrajo prav vsi otroci 
ne glede na lastne sposobnosti, intelektualno razvitost, 
komunikacijske spretnosti, čustveno – socialni razvoj. S projektom 
sem želela doseči, da se bodo otroci naučili veliko zanimivega o 
čebelicah z ustvarjanjem lastne gledališke igre. Pri tem sem želela, da 
so v proces zamišljanja in ustvarjanja aktivno vključeni prav vsi otroci, 
tudi tisti zadržani, bolj tihi. Želela sem doseči, da bodo otroci sami 
ustvarili in poustvarili dialog zgodbe, da se bodo znali izražati z 
gibanjem in kretnjami telesa, da bodo pri ustvarjanju sproščeni in 
ustvarjalni ter da se bomo skupaj zabavali in se hkrati veliko naučili; 

izražati čustva, reševati konflikte, se govorno izražati, premagati 
strah pred nastopanjem … 
 

 
Slika 1: Zgodba skozi oči Eve in Hala 

Vir: Lasten 
 
Gledališče v vrtcu 
Vrtci so prostor učenja, kjer se vsakodnevno spodbuja razvoj 
socialnih kompetenc z različnimi igrami. Seveda pa obstajajo načini, 
kako te kompetence še obogatiti. V vsakodnevnem delu strokovnih 
delavcev v vrtcu je to pomembna naloga in prav dramska vzgoja nam 
lahko pri tem pomaga (Šinko, 2013, str. 120). Kreativna dramska 
vzgoja je ena najbolj svobodnih oblik otrokove ustvarjalnosti, a hkrati 
tudi ena najbolj kompleksnih. Otroci se izražajo z mimiko, lutkami, 
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gibanjem, pantomimo, maskami. Kreativna vzgoja pomeni pristop h 
gledališkim dejavnostim z otroki, ki zavrača tradicionalen način dela 
v gledališču. To pomeni zavračanje učenja besedila na pamet, vnaprej 
določenih kretenj, točno določenega zaporedja igre. Celo 
postavljanje in igranje predstave je drugotnega pomena. Primarnega 
pomena je sam proces. Cilj in smisel kreativne drame je ustvariti 
izkušnje, skozi katere otroci lažje razumejo medčloveške odnose, se 
vživijo v življenje drugih ljudi, se seznanjajo z moralnimi odločitvami. 
Otroci pri igri eksperimentirajo in se vživljajo v namišljeni svet. Otroci 
se srečajo z nekim problemom oziroma ciljem iz kurikuluma, potek 
njihove igre in njihov dialog pa je odvisen od okoliščin v katerih otroci 
delajo, od njihove domišljije, od sposobnosti izražanja, razmišljanja, 
vživljanja v lik. (Horvat, 2021). Samo besedilo zgodbe je zgolj nek 
okvir, ki pa ga otroci skozi proces ustvarjanja kreativno preoblikujejo. 
Otroci z lastnim raziskovanjem dogajanja v zgodbi, ustvarjajo 
domišljijski svet in zgodbo preoblikujejo v nekaj novega. Otrokova 
osnovna dejavnost in hkrati potreba je potreba po igri. Prav ta 
potreba po sami igri nam je pri kreativni gledališki vzgoji v izredno 
pomoč in izhodišče za delo. Cilj otrokovega ustvarjanja je pripraviti 
končno predstavo, saj je nastop pred publiko za otroka pomemben z 
vidika razvoja kriterijev in kritičnosti za oblikovanje predstave 
(Korošec, 2006). 
 
 
 

Vključevanje kurikuluma v dramske dejavnosti  
Kreativna dramska dejavnost je lahko uspešna metoda učenja in 
delovanja na vseh področjih kurikuluma.  Vzgoja in izobraževanje sta 
brez tovrstnega ustvarjanja osiromašena. Pomembno je, da se 
umetniška in ostala področja povezujejo in dopolnjujejo. Umetniške 
dejavnosti niso več privilegij talentiranih in intelektualno 
sposobnejših otrok, pač pa prednost in pomoč za vse (Korošec, 2006). 
V kurikulumu za vrtce je umetnost opredeljena kot omogočanje 
otroku udejanjanja ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo v otrokovem 
igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta. Otrok v umetnosti izumlja 
in ustvarja umetniška dela, ki izkazujejo za človeka značilen občutek 
za umetniški red in lepoto. Takšna dela nastajajo, ko ima otrok pri 
ustvarjanju svobodo in se od njega pričakuje izvirnost, drugačnost, 
posebnost. Otrokova umetnost in okus sta izrazito specifične narave 
in se ju vedno opazuje, presoja in razume v okviru njegovega 
specifičnega razvoja in življenjskega okolja (Kurikulum za vrtce, 
1999). Vsak, ki dela z otroki v gledališki dejavnosti, se zaveda, da ne 
vzgaja bodočih igralcev, temveč z dejavnostmi pripomore k boljšemu 
čustvenemu, socialnemu in intelektualnemu razvoju, hkrati pa jih 
vzgaja za razumevanje in spremljanje gledališke umetnosti (Majaron 
in Korošec, str. 104). 
 
Spodbudno okolje 
Spodbudno okolje vpliva na celoten otrokov razvoj. Vsak otrok se 
mora počutiti varnega in sprejetega v skupino, saj to krepi njegovo 
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samozavest, da bo lahko sproščen in aktiven v gledaliških 
dejavnostih. Okolje naj nudi primerne razvojne materiale in 
dejavnosti, ki pomagajo pri otrokovem učenju. Otroci morajo imeti 
možnost individualnega ali skupinskega raziskovanja, potrebno jih je 
spodbuditi pri raziskovanju prostora in sposobnostih izražanja z 
lastnim telesom. Z njimi se igramo vaje zaupanja in sproščanja, 
gledališke igre; plesne, gibalne vaje, vaje za izražanje čustev. Otrok 
bo kasneje sam v igro vpeljeval izkušnje in spretnosti, ki jih je pridobil 
(Horvat, 2021). Pomemben je tudi material, ki ga imajo otroci na 
razpolago za svojo igro. Starejši predšolski otroci, ki dobro obvladajo 
fino motoriko, bodo iz nestrukturiranih materialov sposobni narediti 
nove lutke in simbole za predstavljanje stvarnosti. Otrokom v tej 
starosti lahko ponudimo manj realistične predmete, ki jih bodo s 
svojo domišljijo dopolnili in spremenili (blago, kamni, tulci, ogrinjala, 
pokrivala, čevlji …). Spodbudno okolje je pomembno za razvoj igre, 
zato bi bilo nujno, da bi imela vsaka igralnica svoj lutkovni kotiček 
vedno na dosegu otrok (Korošec, 2015, str. 59).  
 
Vpliv vzgojitelja 
Pomen vzgojitelja je v gledališki vzgoji zelo pomemben. Vzgojitelj je 
tisti, ki otrokom omogoča pestrost materiala, nabor različnih zgodb, 
bogastvo raziskovanja prostora in časa. Poskrbeti mora za izražanje 
vseh otrokovih čustev in prebuditi vsa njegova čutila (vid, sluh, vonj, 
okus). Gledališka vzgoja naj bo grajena na otrokovi simbolni igri, 
katera premore največ ustvarjalnost (Dubravica, 2016). Naloga 

vzgojitelja pri igri je, da otroke spodbuja k ustvarjalnosti in 
zamišljanju, ne sme pa posegati v otrokov način igre, razmišljanja in 
izražanja. Vzgojitelj mora dati otrokom občutek varnosti in 
sprejetosti, pri svojem delu naj bo sproščen in naj se igra igro tako 
kreativno kot otroci. Vzgojitelj je s svojimi dejanji in besedami 
otrokom vzor, prav tako pa naj spodbuja njihovo domišljijo, 
razmišljanje, raziskovanje in ustvarjalnost (Šinko, 2013, str. 122–
123). 
 
Otroška igra – dramska igra – gledališka igra 
Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni 
odnos do realnosti, je notranje motivirana, svobodna ter za otroka 
prijetna. Otrok se preko igre uči, razvija na vseh področjih, v igri 
predstavlja sebe in je notranje motivirana (Kurikulum za vrtce, 1999). 
Dramska igra je dejavnost, kjer otrok imitira nekoga drugega ali nekaj 
drugega – izvor igre je izven otroka (Korošec, 2006). Gledaliških iger 
v prvem starostnem obdobju se lotevamo s simbolno igro. Ta pristop 
pa izhaja iz dejstva, da otroci pri tej starosti težje razumejo ali pa 
sploh ne razumejo simboličnega sklicevanja v gledališki igri. Simbolna 
igra je edinstven pojav, v katerem otrok izraža tisto, kar ga obkroža 
in se okoli njega dogaja. Simbolna igra je najbolj tipična za otroke, 
stare od 2 do 6 let. Kot sinonim za simbolno igro se uporablja izraz 
domišljijska igra, igra »kot da« in igra vlog (Korošec, 2015, str. 57).Pri 
dramatiziranih zgodbah se otrok vživlja v osebe, živali ali stvari, glede 
na zgodbe, besedilo, pesmi. Spodbuda za igro je torej podana od 
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zunaj. Gledališke igre razvijajo otrokove sposobnosti globljega 
vpogleda v stvari, širšega prilagajanja, močnejšega vživljanja in 
dobrega razsojanja (Korošec, 2006). 
 
Vpliv dramskih dejavnosti na otrokov razvoj 
Razvoj govora 
Komunikacija je v središču vsake dramske metode. Otroci se igrajo v 
skupini in se tako naučijo razumeti drug drugega. Dramske dejavnosti 
razvijajo in spodbujajo verbalni in neverbalni način izražanja idej ter  
čustev, zato bodo otroci v prihodnosti imeli manj težav z javnim 
nastopanjem in hkrati imeli boljšo samopodobo. Izboljšuje se tekoč 
in prepričljiv govor, na njem se dela glasovne projekcije in artikulacije 
ter sposobnosti poslušanja in opazovanja (Čosić, 2018). 
Razvoj domišljije 
Ustvarjalno mišljenje pri otrocih se razvija preko dramske in vizualne 
umetnosti. Dramske dejavnosti, ki temeljijo na igri, prinašajo humor, 
smeh, zabavo, užitek in sprostitev. Domišljija je začetek na poti h 
kreativnosti. Ustvarjalnost združuje samoiniciativnost in 
samodejavnost ter omogoča otroku zadovoljstvo in afirmacijo v 
različnih okoljih in področjih učenja, dela in bivanja (Čosić, 2018). Že 
Einstein je rekel, da je domišljija pomembnejša od znanja.  
Izražanje čustev 
Z dejavnostmi izobraževalne drame imajo otroci priložnost izraziti 
svoja čustva. Z razvijanjem medosebnih odnosov z drugimi otroki  se 
naučijo navezovati stike, ki jih lahko uporabijo izven skupine. Takšna 

širitev socialnih interakcij vodi v osebnostno in čustveno rast otrok. 
Izobraževalno – kreativna drama je filter, ki daje otrokom možnost 
izraziti čustva na sprejemljiv način, razvijajo nadzor in samokontrolo, 
realno dojemajo situacije in postajajo samozavestnejši (Čosić, 2018). 
Spodbujanje ustvarjalnosti 
Z igranjem različnih vlog in z reševanjem različnih problemov, vezanih 
na kurikulum, lahko otroci pri dramski igri z ustvarjalnostjo kreativno 
rešujejo probleme. Vzgojitelj pa naj jim v tem primeru dopušča 
obilico svobode (Čosić, 2018). Poleg zgoraj naštetih vplivov ima 
kreativna dramska dejavnost vpliv tudi na razvoj pozitivne 
samopodobe, še posebej pri introvertiranih otrocih, hiperaktivnih in 
osamljenih otrocih. Pri igri se razvijajo socialne veščine, saj se razvija 
solidarnost, medsebojna pomoč in sprejemanje različnosti. Otroci 
imajo možnost razločevanja med fantazijo in realnostjo, prav 
zagotovo pa ima dramska aktivnost pomemben vpliv tudi na telesno 
– gibalni in glasbeni razvoj (Korošec, 2006). 
 
Primer dobre prakse – Predstava Zajčje presenečenje 
Za potrebe sodelovanja v Eko projektu smo mesec november v 
našem vrtcu namenili čebelicam. Ker pa se s to tematiko srečujemo 
vsako leto, sem želela otrokom ponuditi nekaj drugačnega, nekaj več. 
Prišla sem na idejo o ustvarjanju lastne zgodbe, ki bo vsebovala 
čebele in hkrati povezala ostala področja kurikuluma. Letos sem 
vzgojiteljica v oddelku otrok, starih 4–5 let, imenujemo pa se Zajčki. 
Od tu ideja za naslov naše zgodbe – Zajčje presenečenje. Namen 
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celomesečnega ustvarjanja je bil, da otroci pridobijo znanje o 
čebelah, a se hkrati preizkusijo v gledaliških sposobnostih. Prve ure 
smo namenili spoznavanju zgodbe in glavnih akterjev. Zgodbo smo 
večkrat prebrali, jo obnavljali, otroci so jo drug drugemu 
pripovedovali in se o njej veliko pogovarjali. Ko so otroci zgodbo 
dobro poznali, smo se lotili izdelovanja naglavnih lutk, za katere smo 
se skupaj odločili. Vsak otrok je imel možnost izbrati si svojo žival, ki 
nastopa v zgodbi. Četudi je v zgodbi en jež, so seveda lahko bili trije 
ježi. Otrokom sem pustila svobodo pri izbiri in odločanju. Nato smo 
ustvarili sceno. Izdelali smo gozd iz kartona, za določene prizore pa 
smo uporabili kar vrtčevsko pohištvo. Npr. vrata omare so bile vrata 
v shrambo, stol je bil sovino drevo, miza je bila dom za muco, … Na 
koncu smo skupaj izbrali še glasbo za popestritev celotne predstave. 
Nismo izbrali klasične glasbe pač pa zvoke narave in živali. Zaradi 
zavedanja pomembnosti samega procesa in ne končnega izdelka, 
smo namenili veliko ur pripravam, vajam, ponavljanju in se vseskozi 
ob tem zabavali. Igrali smo se veliko gledaliških igric: travnik, čudežna 
krema, milo, okusi, umetnik iz gline. Skupaj smo veliko preplesali, se 
masirali, izvajali tibetančke za najmlajše, skratka, razgibali smo telo 
in duha. Glavna ideja predstave je bila pomoč in nesebičnost ter da 
se je včasih potrebno določenim stvarem odpovedati zato, da 
osrečimo prijatelje. Otrokom je bilo ustvarjanje predstave 
neverjetno všeč. Kadar je kdo zbolel, so se takoj dogovorili, kdo bo 
namesto tega otroka igral. Niso bili sramežljivi, drug drugega so 
dopolnjevali in si pomagali. V igro so bili vključeni prav vsi otroci, tudi 

otrok s težjo obliko zaostanka v intelektualnem razvoju. Ko smo 
vadili, sem ga morala vedno držati za roko. Na koncu, ko smo na 
predstavo povabili ravnateljico in svetovalno delavko pa je sam brez 
moje pomoči odigral petelina. Še dandanes me otroci sprašujejo, 
kdaj bomo spet igrali.  
               

 
Slika 2: Časovnika projekta v besedi in sliki 1 (mesec november) 

Vir: Lasten 

 

1. dan: 
spoznavanje 

zgodbe - Zajčje 
presenečenje

2. dan: pogovor o 
čebelah, čebelji 

družini, vlogi 
matice, čebelnjaku

3. dan: izdelava 
čebelnjaka iz škatlic 

- scena za 
predstavo

6. dan: igranje 
gledaliških igric, 
gibalne vaje za 

otroke

5. dan : ogled 
pravega čebelnjaka

4. dan: obnavljanje 
zgodbe (vprašanja, 

pripovedovanja 
otrok)

7. dan: izdelovanje 
naglavnih mask

8. dan: izdelovanje 
gozda za sceno

9. dan: na obisku v 
čebelarskem domu
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Slika 3: Časovnika projekta v besedi in sliki 2 (mesec november) 

Vir: Lasten 
 

 
Slika 4: Utrinek premiere predstave 

Vir: Lasten 

Doseženi cilji: 
− Otroci so razvijali fino in grobo motoriko, 
− usvajali so osnovne koncepte gibanja telesa (kje se telo giblje, 

kako se giblje), 
− sproščeno so izvajali naravne oblike gibanja, 
− otroci so se izražali s kretnjami in gibi telesa, 
− razvijali so rabo jezika, 
− spoznavali so moralno etične dimenzije, 
− uživali so ob besednih in glasovnih igrah, 
− razvijali so sposobnosti miselnega in čustvenega sodelovanja v 

literarnem svetu, 
− učili so se samostojnega pripovedovanja in nastopanja, 
− razvijali so umetniško predstavljivost in domišljijo z zamišljanjem 

in ustvarjanjem, 
− negovali so individualne ustvarjalne potenciale v fazah 

doživljanja, zamišljanja, izražanja, komuniciranja,  
− negovali, spodbujali in čutno so doživljali lastno telo, 
− spoznavali so čebele in ostale gozdne živali (živo naravo). 
 
ZAKLJUČEK 
Gledališče v vrtcu je zelo kompleksna dejavnost, a hkrati tako 
preprosta, spontana in zelo dober približek otroški igri. Igrajmo se 
gledališče, čim pogosteje. Sodelujoči otroci so v tem projektu 
neizmerno uživali, poleg tega so pridobili vrsto potrebnih izkušenj, ki 
so jih obogatile na različnih področjih. Otroci so se pri pripravi in 

10. dan: 
izdelovanje ozadja 

za predstavo

11. dan: 
izbira glasbe 

12. dan: 
izdelovanje čebelic 

iz slanega testa

15. dan: vživljanje 
lutk

14. dan: 
izdelovanje sveč iz 

voska

13. dan: igranje 
predstave (vaja)

16. dan: besedne 
igre (razvoj govora)

17. dan: igranje 
predstave (vaja)

18. dan: gibalne 
dejavnosti 
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izvedbi predstave počutili pomembne, saj so s svojimi idejami, 
predlogi in kreacijami pripomogli k doseganju skupnega rezultata. 
Izkazali so se kot posamezniki in kot skupina na končni predstavi. V 
samem procesu nastajanja predstave so veliko komunicirali med 
seboj in z mano. Moja naloga je bila, da sem otroke ves čas 
spodbujala k aktivnosti, ustvarjalnosti in sproščenosti. Njihova želja 
po sodelovanju je bila neprecenljiva. Skupaj smo ustvarili lutke in 
sceno, čudovito atmosfero in seveda končno premierno predstavo. 
Zastavljene cilje smo v celoti dosegli in morda še kakšnega zraven. 
Glede na navdušenje in zadovoljstvo »mojih zajčkov« pa lahko z 
gotovostjo trdim, da še kmalu ne bomo pozabili Zajčjega 
presenečenja.  
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Jejmo zdravo in okusno tudi v 
šoli 
 
JANA MOHORKO, prof. RP 
OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava 
jana.mohorko@ingoliceva.si 
 
Povzetek: Eden izmed najpomembnejših gradnikov našega zdravja je 
prav gotovo zdrava in raznovrstna prehrana. Zato tej temi 
namenjamo tudi veliko pozornosti v času osnovnošolskega 
izobraževanja, ko si otrok svoje prehranjevalne navade intenzivno 
izoblikuje tudi izven domačega okolja. Ko so se naši učenci po 
epidemiji covida vrnili v šole, smo na osnovi zbranih meritev za ŠVZ 
karton lahko ugotovili, da so sedeč način življenja med epidemijo in 
druge pridobljene nezdrave navade vplivale na porast telesne teže 
naših otrok. Predvsem se je to poznalo pri učencih v prvem vzgojno 
izobraževalnem obdobju. Ker k porastu telesne teže močno 
pripomore tudi nezdrava prehrana, bomo v prihodnosti morali tej 
temi posvetili še več pozornosti kot pred epidemijo. Razen tega bo 
treba izboljševati tudi odnos otrok do hrane, saj se v šolah še vedno 
srečujemo z velikimi količinami zavržene hrane. 
 

Ključne besede: hrana in zdravje otrok, debelost pri otrocih, priprava 
preprostih obrokov, manj zavržene hrane 
 
Abstract: One of the most important building blocks of our health is 
certainly a healthy and varied diet. Therefore, we pay a lot of 
attention to this topic during primary school education, when the 
child intensively develops his eating habits outside the home 
environment. When our students returned to school after the covid 
epidemic, we were able to determine that sedentary lifestyle during 
the epidemic and other acquired unhealthy habits influenced the 
increase in body weight of our children, based on measurements of 
SLOfit system. This was especially evident among students in the first 
educational period. As unhealthy diet also contributes greatly to 
weight gain, we will need to pay even more attention to this topic in 
the future than before the epidemic. In addition, it will be necessary 
to improve children's attitudes towards food, as we still encounter 
large amounts of discarded food in schools. 
 
Keywords: food and health of children, obesity in children, 
preparation of simple meals, less discarded food 
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UVOD 
Znanje, spretnosti in navade, pridobljene v otroštvu, so temelj za 
nadaljnje človekovo življenje. Tako je zelo pomembno, da si otrok že 
v ranem otroštvu prične graditi zdrave prehranjevalne navade. Že v 
obdobju pred pandemijo koronavirusne bolezni smo v šoli posvečali 
prehrani veliko pozornosti, saj smo pri učencih sistematično gradili 
spoznanje, da jim zdrav način prehranjevanja pomaga ohranjati 
zdravje. A potem je prišel COVID-19 in nas vse postavil v neko čisto 
novo življenjsko situacijo. Enajstega marca 2020 je Svetovna 
zdravstvena organizacija (SZO) razglasila pandemijo koronavirusa 
Covid-19. Da bi se širjenje novega koronavirusa zajezilo, so države 
sprejele številne ukrepe, med katerimi je bilo tudi zapiranje šol. Del 
šolskega leta 2019/20 in nato še velik del šolskega leta 2020/21 so se 
učenci tako šolali od doma. Zaradi zaprtja šol učenci niso bili deležni 
organizirane športne dejavnosti in šolskih obrokov, več časa so 
preživeli sede pred računalnikom. Otroci prav tako več mesecev niso 
smeli uporabljati javnih otroških in drugih igrišč, saj je bila zaradi 
ukrepov proti širjenju koronavirusa uporaba le-teh odsvetovana.  
 
Nove navade, ki so jih naši učenci vzpostavili med epidemijo, so lahko 
močno spremenile njihov življenjski slog iz časa pred epidemijo, kar 
bo lahko negativno vplivalo na kasnejšo kakovost njihovega življenja. 
Iz podatkov, ki so bili zbrani v okviru meritev za Športno vzgojni 
karton v šolskem letu 2020/21, je razvidno, da se je močno povečala 

telesna masa, kožna guba nadlahti in indeks telesne mase naših 
učencev (Starc, 2021). Seveda bo predvsem raznovrstno gibanje 
lahko ublažilo nastalo situacijo, zagotovo pa bo k temu pripomogla 
tudi kakovostna in raznolika prehrana. In prav tukaj bomo v šoli 
morali poprijeti.  
 
Kaj nam velevajo učni načrti? 
V prvem vzgojno izobraževalnem obdobju imamo v učnem načrtu pri 
predmetu spoznavanje okolja kar nekaj ciljev, ki so povezani s 
prehrano. Tako naj učenci spoznajo, da jim zdrav način 
prehranjevanja pomaga ohranjati zdravje, spoznavajo pomen 
raznovrstne prehrane, razvijajo si družabnost, povezano s 
prehranjevanjem, učijo se dejavno prispevati k varovanju in 
ohranjanju naravnega okolja (zmanjšanje količine odpadkov – manj 
zavržene hrane) (Kolar, 2011). V Sloveniji je letna količina zavržene 
hrane leta 2019 znašala 140.804 ton oziroma 67 kg na prebivalca 
(SURS, 2020). Zavržena hrana negativno vpliva na naravo in okolje, 
saj je povezana s porabo vode in energije ter nastankom 
toplogrednih plinov. Da bi omogočili trajnostno oskrbo s hrano za 
prihodnje generacije, je treba v skladu z Agendo za trajnostni razvoj, 
ki je bila v OZN sprejeta leta 2015, do leta 2030 zmanjšati količino 
zavrženih odpadkov (Boschini idr., 2020).  
 
Pri doseganju tega cilja je ključno izobraževanje. V učnih načrtih je 
kar nekaj ciljev, ki so povezani s tovrstno problematiko. Z 
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izobraževanjem in skrbno izbranimi dejavnostmi za izboljšanje 
odnosa do hrane bi lahko v šolah znatno zmanjšali količino zavržene 
hrane. 
 
Zaskrbljujoči rezultati meritev za ŠVZ karton 
Kot je bilo omenjeno že v uvodu, so meritve za ŠVZ karton v šolskem 
letu 2020/21 pokazale povečanje telesne mase, podkožne gube 
nadlahti in indeksa telesne mase naših učencev. Športnovzgojni 
karton je v širšem smislu centralni informacijski sistem, razvit v 
Sloveniji med leti 1969 in 1989, s katerim spremljamo in ovrednotimo 
vsakoletne spremembe v telesni zmogljivosti šolajočih se otrok in 
mladine, starih od 6. do 19. let (Kovač, 2011). V poročilu o zbranih 
meritvah ŠVZ kartona za šolsko leto 2020/21 so avtorji naredili 
primerjavo rezultatov tega šolskega leta, ko so bile šole zaradi 
ukrepov proti širjenju koronavirusa daljše obdobje zaprte, z dvema 
predhodnima letoma. Zajeto je bilo torej tudi prvo leto, ko so bile 
šole zaradi ukrepov zaprte in leto poprej, se pravi šolsko leto pred 
pojavom covida 19. Telesna masa se je v šolskem letu 2020/21 
povzpela na najvišjo raven v zgodovini spremljave. Če smo leto 
poprej dosegli poprej najslabšo sliko iz šolskega leta 2009/10, smo jo 
v  šolskem letu 2020/21  bistveno presegli (Starc, 2021). Z merjenjem 
telesne teže ugotavljamo maso (voluminoznost) telesa. Podatki 
omogočajo ugotavljanje prirasta telesne teže v posameznem 
starostnem obdobju, na ravni populacije pa z izračuni indeksov 
telesne mase ugotavljamo tudi stopnjo prehranjenosti populacije 

(deleže normalno težkih, podhranjenih, prekomerno težkih in 
debelih) (Kovač, 2011).  
 
Z meritvijo kožne gube nadlahti ugotavljamo količino podkožnega 
maščevja. Kožna guba nadlahti otrok je dosegla rekordne ravni. 
Izjemno zaskrbljujoče je, da je do največjega porasta prišlo pri 6-
letnih otrocih, kar je slab obet za njihov nadaljnji telesni in gibalni 
razvoj. Do tako izrazitega nalaganja podkožnega maščevja v 
populaciji lahko pride le v pogojih izjemnega neravnovesja med 
vnosom in porabo energije (Starc, 2021). Prirasti indeksa telesne 
mase so nižji od prirastov kožne gube nadlahti, kar pomeni, da so se 
prirasti tega kazalnika zgodili predvsem zaradi prirastov maščobne, 
ne pa kostne in mišične mase (Starc, 2021).  
 
Smernice zdravega prehranjevanja 
Nezdrave prehranjevalne navade, zlasti neprimerna izbira živil in 
neredna prehrana, lahko povzročijo slabše počutje in slabšo delovno 
storilnost, hkrati vplivajo na zmanjšano odpornost organizma in so 
dejavnik tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni v 
poznejšem življenjskem obdobju. Različne raziskave so pokazale, da 
je vključevanje sadja in zelenjave pomembno za zdravje, saj 
vsebujeta številne za normalno rast in razvoj nujno potrebne snovi, 
ki obenem varujejo pred infekcijskimi obolenji in različnimi 
kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v odrasli dobi. V prehranskem 
smislu so živila iz skupine sadje in zelenjava pomembna ne le zaradi 
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vsebnosti številnih esencialnih hranil in prehranske vlaknine, ampak 
tudi zato, ker učinkovito redčijo energijsko gostoto sestavljenih 
obrokov (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). 
 
Vpliv medijev na odnos do zdrave prehrane 
Na prehranjevalne navade mladostnikov v prvi vrsti vplivajo starši, 
vendar se ti velikokrat tega ne zavedajo, saj tudi na njihove 
prehranjevalne navade in izbiro hrane vpliva vrsta  dejavnikov.  
Podvrženi so predvsem  socialnoekonomskim, družbenim, verskim in 
kulturnim dejavnikom ter časovnim vidikom (Ambrožič, 2015). 
Samopodoba  je  način,  kako  vidimo  sami  sebe,  vpliva  na  naše  
zdravje,  sposobnost, kakovost  naših  odnosov,  naše  predstave  in  
cilje,  ki  si  jih  zastavimo.  Pomemben  del samopodobe nam zgradijo 
drugi, saj nam ti povedo, kakšni smo in kakšni naj bomo.  Na 
oblikovanje naše samopodobe pa v veliki miri vplivajo tudi mediji, ki 
nas spodbujajo k sprejemanju napačnih vrednot. Pretirano 
izpostavljajo določene vrednote in velikokrat skozi modne smernice,  
oglase  in  oddaje  prikazujejo  popolnost,  čemur  želijo  slediti mladi, 
ampak se s cilji, ki jih ne morejo doseči, znižuje njihova samopodoba 
(Ferbar, 2012).  Ravno  zaradi  oblikovanja  določene  samopodobe,  
so  na  čustvene  poudarke  v  oglasih posebej  občutljivi  mladostniki,  
saj  nimajo  veliko življenjskih izkušenj,  oglaševanjem nezdrave 
prehrane pa so podvrženi tudi mlajši (Ambrožič, 2015). Otroci so 
pomembna ciljna skupina marketinških strokovnjakov, so vse 
važnejši potrošniki. Kajti, razen da s svojo žepnino pridobijo 

potrošniško moč in zapravijo nezanemarljivo vsoto denarja za 
proizvode, ki so namenjeni njim, imajo tudi vpliv na svoje starše in 
porabo njihovega denarja (Mason idr, 2011). Kadar korporacije 
pripravljajo oglase, k sodelovanju povabijo različne strokovnjake, ki 
preučujejo način razmišljanja otrok, kaj imajo otroci radi, kaj 
zaznavajo, na katere barve reagirajo in katere otroške like bodo 
najbolj vzljubili. Sporočila, ki jih mediji pošiljajo mladim pogosto 
določajo kriterije obnašanja, stališč, mišljenja in estetike. Razen 
vsega tega, mediji vsekakor vplivajo tudi na prehrambne navade, 
torej tudi na debelost in vitkost pri otrocih (Nakić idr., 2017). Zaradi 
agresivnega trženje hrane, s čimer se je povečal vnos visoko mastne, 
sladke in slane hrane in  pijače,  so  se  na  podlagi  rezultatov  na  NJIZ  
odločili,  da  pripravijo prehranske smernice glede omejevanja 
oglaševanja živil med predvajanjem televizijskih vsebin za otroke. 
Raziskava, v kateri so 12 mesecev spremljali oglaševanje živil na 
najpomembnejših  televizijskih  kanalih  v  Sloveniji,  je  pokazala  
zaskrbljujoči  rezultat vrednotenja oglasov, ko so pred televizijskimi 
zasloni predvsem otroci in mladostniki. Ugotovili so, da so 96 % 
oglaševanja živil v tem času predstavljali oglasi za živila, katerih  
oglaševanje  bi  bilo,  ob  upoštevanju  priporočil  SZO, prepovedano.  
Kar 77 % oglaševanja  je  zajemalo  oglaševanje  sladkarij,  katerih  se 
otrokom in mladostnikom odsvetuje. V okviru raziskave so spremljali 
tudi oglaševanje živil v obdobjih, ko so pred televizorji predvsem 
mladostniki, v katerih je bilo najbolj izrazito oglaševanje sladkarij, 
čemur je sledilo oglaševanje pijač in piškotov. Skupno je bilo kar 81 
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% oglaševanja namenjenega tej starostni skupini povezanega s 
promocijo živil, ki niso izpolnjevala meril SZO za trženje otrokom 
(NIJZ, 2017). 
 
Zdrava prehrana v šoli 
Učenci v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju si svoje 
prehranjevalne navade šele oblikujejo in tukaj lahko s primernim 
pristopom odločilno vplivamo na privzgajane zdravih prehranjevalnih 
navad. Šole v Sloveniji se že nekaj let lahko priključimo Šolski shemi. 
Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter 
mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni 
pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Šolska shema naj bi 
pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in 
debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za 
bolezni sodobnega časa (GOV.SI. Izvajanje šolske sheme). Redno 
uživanje glavnih dnevnih obrokov je temelj zdrave prehrane. V zdravi 
prehrani se priporoča uživanje od štirih do petih obrokov dnevno. Še 
zlasti je pomemben zajtrk, ki lahko pri otrocih in mladostnikih pri 
prvih šolskih urah pomembno izboljša njihove kognitivne funkcije. Pri 
otrocih, ki niso zaužili zajtrka, se lahko delovna storilnost, tako 
telesne kakor duševne zmožnosti, v primerjavi z njihovimi vrstniki, ki 
so zajtrkovali, zmanjša za do 20 % (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). V 
Sloveniji že od leta 2012 vsak tretji petek v mesecu obeležujemo Dan 
slovenske hrane. Na ta dan si v šolah in vrtcih pripravimo 
tradicionalni slovenski zajtrk: med, maslo, domači kruh in jabolko. 

Vsa živila pridobimo od naših lokalnih pridelovalcev. Da bi otroci 
dobili boljši vpogled v to, od kod prihaja hrana na njihovo šolsko 
mizo, obiskujemo okoliške pridelovalce, v tretjem razredu pa imamo 
tudi naravoslovni dan obiska Čebelarskega centra Slovenska Bistrica. 
Naši učenci še posebej uživajo ob degustaciji sladkih medenih 
dobrot. 
 
Primer dobre prakse – Recepti naši babic 
Koliko truda je treba vložiti v pripravo hrane, so imeli naši učenci 
priložnost spoznati že v drugem mesecu tega šolskega leta. Učenci so 
imeli že od začetka šolskega leta raziskovalno nalogo, da doma, pri 
starih starših, sosedih poiščejo čim starejši recept. Nato so morali 
recept s pisanimi črkami zapisati v svoj zvezek in se ga naučili 
razločno prebrati. Učenci so ob tem lahko ugotovili, da že samo 
iskanje receptov in nato še njihov zapis, terjata trud in čas. V šoli smo 
vse recepte prebrali, se o njih pogovorili ter ob tem ugotovili samo 
zgradbo recepta. Ni bilo namreč dovolj, če so bile v receptu samo 
naštete sestavine, ni pa bilo dodanih ustreznih količin, saj takšne jedi 
ne bi mogli pripraviti. Prav tako morajo biti vsi postopki priprave 
natančno razloženi in zapisani v pravilnem vrstnem redu. Nato smo v 
okviru Dnevov evropske kulturne dediščine za Slovenijo in Tedna 
kulturne dediščine 2021, ki je letos potekal pod naslovom Dober tek!, 
vse izbrane recepte združili v virtualni knjižici. Učenci so se med 
raziskovalno nalogo iskanja starih receptov zelo zabavali, ob tem so 
se mnogo naučili o pripravi hrane v preteklosti, s svojim obiskom in 
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klepetom pa so zagotovo razveselili svoje stare starše in druge 
starejše osebe. 
 

 
Slika 1: Recept naših babic 

Vir: Lasten 

 
Priprava sadnega krožnika ali sadnega nabodala 
Naši učenci veliko raje pojedo tiste jedi, pri pripravi katerih so tudi 
sami sodelovali. Zato smo se letos odločili, da bomo izdelali čim lepše 
in okusnejše sadne krožnike ali sadna nabodala. Zelo zanimivo je bilo 
opazovati učence pri pripravi sadja za oblikovanje krožnika. V 
prejšnjih dveh letih smo se namreč zaradi poostrenih higienskih 
ukrepov in potrebi po vzdrževanju ustrezne medsebojne razdalje, 
pripravi hrane v učilnicah raje izogibali. Sedaj je bilo opaziti, da so 
nekateri otroci pri umivanju sadja, lupljenju in rezanju na koščke zelo 

spretni, nekateri pa so potrebovali kar nekaj pomoči in nasvetov 
učiteljice ali sošolcev. So se pa vsi med delom zabavali, pazili so tudi 
na to, da so porabili vse sadje in kar je bilo najvažnejše, na koncu so 
svoje »izdelke« z užitkom pojedli. Kasneje so starši poročali, da so si 
njihovi otroci tudi doma pričeli sami pripravljati sadne malice, 
pripravili pa so jih tudi za svoje sorojence ali starše. 
 

 
Slika 2: Sadna živalca 

Vir: Lasten 

 
Slika 3: Dekliški krožnik in nabodali 

Vir: Lasten 
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Tudi letos smo se pridružili slovenskemu dnevu brez zavržene hrane. 
To je projekt, ki je nastal na pobudo Lidla Slovenije in programa 
Ekošola ter v partnerstvu z Ekologi brez meja, Zvezo prijateljev 
mladine in podjetjem TAM-TAM. Naše učence že ob samem vstopu v 
šolo spodbujamo, da imajo do hrane spoštljiv odnos in je ne 
odmetavajo v smeti. Tako jih predvsem v začetnih razredih dnevno 
seznanjamo z novimi oz. njim neznanimi jedmi, ki jih najdemo na 
šolskem jedilniku. Skupaj iščemo koristne učinke, ki jih ima uživanje 
različne hrane na naše zdravje. V jedilnici velja dogovor, da otroci 
sami povedo, koliko hrane želijo vzeti, najprej raje malo manj, sploh 
če jim živilo ni znano, nato pa lahko dobijo še več. Spodbujamo jih 
tudi, da dajo novi hrani priložnost, da jo vzljubijo. Se pravi, naj si 
dovolijo njim neznano hrano vsaj poskusiti in zato prosijo kuharje za 
manjši košček, samo par žličk ali majhen kupček. Velikokrat se nato 
zgodi, da hrana učencu po izgledu ali vonju ni bila všeč, okus pa mu 
je ustrezal.Ker se vsi zavedamo, da je uživanje sadja in zelenjave zelo 
pomembna, smo pričeli z rezanjem sadja na manjše koščke, ki jih 
učenci raje vzamejo, saj je sploh učencem prvega vzgojno 
izobraževalnega obdobja cel sadež ali plod prevelik. V okviru projekta 
Dan brez zavržene hrane, bom na naši šoli večkrat stehtali količino 
odpadne hrane in ob tem vodili tudi dnevnik naših meritev. Konec 
leta bomo ugotovitve analizirali in na osnovi ugotovljenega stanja 
skušali poiskati dodatne ukrepe in dejavnosti, ki bodo zmanjšali 
količino zavržene hrane. 

 
ZAKLJUČEK 
Zdrave prehranjevalne navade, ki si jih bodo naši učenci pridobili v 
svojem otroštvu in mladosti, bodo lahko zelo dobra popotnica za 
kvaliteto njihovega kasnejšega življenja. Zato moramo v ta namen 
tekom njihovega šolanja združiti svoje moči vsi delavci šole, starši in 
ustrezne zunanje institucije, veliko moč pa imajo pri tem tudi mediji, 
ki lahko koristno ali škodljivo vplivajo na naše otroke. Učencem tudi 
pokažimo, da je uživanje hrane lahko povezano tudi s prijetnim 
druženjem že med samo pripravo in kasneje pri uživanju le-te.  S čim 
manj zavržene hrane lahko tudi otroci dejavno prispevajo k 
varovanju okolja. Odrasli pa jih bomo tudi na tem področju najlažje 
vzgajali z lastnim pozitivnim zgledom. 
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Povzetek: V današnjem času je zelo težko živeti brez informacijsko-
komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT). IKT prinaša sodobne 
metode poučevanja in spodbuja aktivno učenje. Skorajda že vsi 
zaposleni na šoli na svojem delovnem mestu uporabljajo računalnik 
ter računalniško vodene programe. Kot učiteljica matematike in 
računalništva si ne znam predstavljati pouka brez računalnika. Pri 
uporabi računalniških programov pri pouku je pomembno, da zna 
učitelj presoditi, na kateri stopnji uporabe IKT se nahajajo učenci, ki 
jih poučujejo. Učitelji se morajo dodatno strokovno izpopolnjevati, 
če želijo kvalitetno izpeljati učno uro s pomočjo uporabe računalnika. 
Pomembno vlogo pri tem ima tudi vodstvo šole, ki podpira uporabo 
IKT pri pouku in učiteljem omogoča dodatna izobraževanja ter dobro 
strojno opremo, ki je pomembna za nemoteno delo. V prispevku vam 
bom predstavila IKT v izobraževanju, osredotočila se bom na uporabo 
računalniškega programa GeoGebra. 

 
Ključne besede: IKT, računalnik, GeoGebra, geometrija 
 
Abstract: Nowadays, it is hard to live without information and 
communication technology (ICT). The latter offers contemporary 
methods of teaching and encourages active learning. Nearly all 
school employees use a computer and the computer-controlled 
programmes. As a Mathematics teacher, I cannot imagine a lesson 
without the computer. When using the computer programme in the 
classroom, it is important that the teacher is able to estimate at 
which level of ICT use the pupils are. Furthermore, teachers must 
take an additional professional development if they wish to carry out 
the lesson with the use of the computer in a quality way. A school 
management that supports the use of ICT in the classroom presents 
the important part of using ICT. In addition, the school management 
allows the additional education and training courses for the teachers 
as well as a high-quality hardware, which is important for 
undisturbed work. In this contribution, the ICT in education will be 
presented with the computer programme GeoGebra being the main 
focus.  
 
Keywords: ICT, computer, GeoGebra, geometry 
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UVOD 
V zgodnjih osemdesetih letih je mnogo šol po vsem svetu začelo v 
poučevanje vključevati računalniške tehnologije. Informacijsko-
komunikacijska tehnologija (IKT) je tako danes zelo pomembna tema 
v izobraževanju. IKT je v šoli namenjena podpori delovanja 
organizacije in podpori učnega okolja. Na drugi strani je kot orodje za 
poučevanje namenjena izboljšanju učenja učencev. Cilj vpeljave IKT 
v šole pa je tudi razviti IKT-kompetence v tehnični pismenosti 
učencev. Današnji učitelj naj bi bil digitalno pismen, saj je prav 
digitalna pismenost ena izmed ključnih vseživljenjskih kompetenc, ki 
vključuje varno in kritično uporabo tehnologije informacijske družbe 
pri delu, v prostem času in sporazumevanju. 
 
Brečko in Vehover (2008, str. 7), ko razmišljata o IKT in učitelju, trdita: 

IKT učiteljem prihranita čas in poveča njihovo produktivnost pri 
aktivnostih, kot so: 

− priprava in posodabljanje dnevnih priprav; 
− prilagajanje individualnim potrebam učencev; 
− predstavljanje učne snovi (vizualno in verbalno); 
− oblikovanje in vzdrževanje sistema ocenjevanja; 
− oblikovanje baze izpitnih vprašanj; 
− on-line popravljanje dela učencev na njihovih računalnikih ter 
− hranjenje poročil, zapisov in arhivov vseh omenjenih 

aktivnosti z možnostjo hitre pridobitve in dopolnitve 
podatkov. 

 
Pri načrtovanju pouka IKT moramo premišljeno uporabiti koncept 
učenja in poučevanja ter upoštevati potrebe otrok. S pomočjo IKT 
lahko pritegnemo pozornost učenca. Menim, da lahko uporaba 
dobrega računalniškega programa in pravilen pristop pripomoreta k 
boljšemu učnemu rezultatu, saj delo z računalnikom zelo 
motivacijsko vpliva na otroke. Ob uporabi računalnika in spleta lahko 
učenci dostopajo do različnih virov informacij in gradiv. Učenec lahko 
na ta način uveljavlja svoje individualne interese in sposobnosti. 
Dostopajo lahko tudi do gradiv, ki jih učitelj predhodno pripravi in 
objavi na primer v spletni učilnici. Tehnologija prav tako omogoča 
hitro povratno informacijo. Učenci lahko na ta način razvijajo svoje 
ideje, jih testirajo in spreminjajo ter popravljajo in izboljšujejo.  
 
IKT pri matematiki 
Po Učnem načrtu za matematiko Žakelj s soavtorji (2011, str. 80) 
pravi: 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) je lahko 
sredstvo za razvoj matematičnih pojmov, sredstvo za 
ustvarjanje, simuliranje in modeliranje realnih ali učnih situacij, 
lahko je učni pripomoček ali komunikacijsko sredstvo. Učni 
načrt pri nekaterih vsebinah predvideva uporabo tehnologije, 
pri drugih pa je odločitev prepuščena učitelju.  
Na voljo imamo različne vrste tehnologij: 
 • numerična in grafična računala,  
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• računalniške programe (dinamična geometrija, programi za 
delo s funkcijami, računalniške preglednice, programi za 
statistiko, programi za učenje ali utrjevanje določenih 
matematičnih vsebin ipd.), 
 • internet (informacije, elektronska učna gradiva, elektronska 
pošta, spletne učilnice, video konference ipd.). 

 
Marsikatero matematično vsebino lahko na zanimiv način 
predstavimo s pomočjo IKT. Predvsem zanimivi so programi 
dinamične geometrije, saj lahko dopolnijo razumevanje 
geometrije in predvsem geometrijske konstrukcije. Dinamičnost 
geometrijske slike odpira učencem vpogled v povezave med 
matematičnimi pojmi. Pouk geometrije v osnovni šoli večinoma 
poteka z uporabo table in krede. Obstajajo številni programi, s 
katerim lahko na razumljiv način učence naučimo geometrijo, 
med njimi je tudi program GeoGebra, ki ga bom predstavila v 
nadaljevanju. »V dokumentu Strateške usmeritve nadaljnjega 
uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020 (MIZŠ, 2016) poudarjajo, 
da v procesu učenja in poučevanja raba IKT postane smiselna šele 
takrat, kadar pripelje učenca do ciljev, zapisanih v kurikulu, 
prispeva k opolnomočenju učencev, dijakov in študentov za rabo 
kompetenc 21. stoletja ter k izboljšanju njihovih učnih dosežkov, 
tj. k razvoju bralne, matematične, naravoslovne in drugih vrst 
pismenosti« (Lipovec, Krašna in Pesek, 2019, str. 102). 
 

Program GeoGebra   
GeoGebra je odprtokodni in na več platformah delujoč matematični 
program, ki je namenjen podpori pri vseh nivojih izobraževanja. 
Program omogoča združevanje geometrije, algebre in tabelnega 
preračunavanja in je prejel že več prestižnih nagrad na področju 
izobraževalnih programov, tako v Evropi, kot v Ameriki. Na voljo je v 
veliko svetovnih jezikih in ga uporablja na milijone uporabnikov po 
vsem svetu (Zore, 2012). Številne matematične vsebine lahko 
predstavimo s pomočjo omenjenega programa. GeoGebra med 
drugimi omogoča izvajanje naslednjih dejavnosti: 
− pomaga pri načrtovanju grafov, ravninskih krivulj; 
− statističnih preračunih; 
−  pri poučevanju diferencialnega računa; 
− ponazoritev geometrijski elementov v prostoru; 
− obravnavo odnosov (relacij) med geometrijskimi elementi v 

prostoru; 
− konstrukcijo likov; 
− ponazoritev kotov; 
− ponazoritev pojmov s področja verjetnosti. 

 
Osnovni pogled v GeoGebri je sestavljen iz več elementov: 
− vrstica z ukazi se nahaja v levem zgornjem delu računalniškega 

zaslona; 
− algebrsko okno na levi strani, kjer so prikazane vrednosti, 

koordinate oziroma enačbe posameznih objektov; 
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− risalna površina na sredini. 

 
Slika 1: Osnovni pogled v programu GeoGebra 

Vir: Lasten 

 
S klikom na Pogled v menijski vrstici (simbol s tremi vodoravnimi 
črtami na desni) lahko aktiviramo več komponent (na primer 
simbolno računanje, preglednice, računanje verjetnosti, opis 
konstrukcije itd.). S klikom na desni gumb miške na risalni površini 
lahko določimo prikaz njenih posameznih elementov (na primer 
prikaz osi, prikaz mreže, izberemo povečavo itd.). 

Konstrukcija osnovnih geometrijskih elementov 
Prvih devet ikon v vrstici z ukazi ustreza posameznim geometrijskim 
objektom. Če kliknemo na posamezno ikona, se nam pokaže še več 
možnosti uporabe GeoGebra. Poglejmo si na primeru (slika 2): na 
četrti ikoni sta prikazani dve premici in točka na premici. Ta ikona 
zajema risanje geometrijskih elementov, ki se nanašajo predvsem na 
premico in točko (na primer risanje pravokotnic, vzporednic, 
simetrala daljic itd.). S postavitvijo miške na posamezen ukaz (na 
primer pravokotnica) se na spodnjem delu računalniškega zaslona 
prikaže kratko navodilo glede izvedbe ukaza. Kot vidimo na sliki 2, se 
risanje pravokotnice izvede tako, da izberemo točko in premico za 
pravokotnost. Ko je geometrijski element narisan, lahko 
spreminjamo njegove lastnosti. Z desnim klikom na miški označimo 
izbrani objekt, nato pa izberem Nastavitve. Spreminjamo lahko med 
drugim barvo, velikost oz. debelino (Lipovec, Krašna in Pesek, 2019). 
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Slika 2: Konstrukcija premice 

Vir: Lasten 

 
GeoGebra pri pouku matematike v osnovni šoli na predmetni 
stopnji 
Lipovec, Krašna in Pesek (2019, str. 102) pravijo: »Kot navajajo 
Van de Walle in soavtorji (Van de Walle, Karp, & Bay-Williams, 
2008) lahko uporaba dinamičnih programov za geometrijo 
spremeni in izboljša poučevanje geometrijskih konceptov. Eden 
izmed takšnih programov je zagotovo GeoGebra.« 
 

Kljub temu da pri pouku še vedno uporabljam tradicionalni način 
poučevanje, se trudim narediti uro bolj zanimivo s pomočjo 
računalniških programov in na ta način izboljšati učne rezultate 
mojih učencev. V nadaljevanju vam bom pokazala na primeru 
uporabo programa GeoGebra za raziskovanje novih pojmov.  
 
Primer dobre prakse 
V 6. razredu smo pri predmetu matematika pri učni temi 
geometrija in merjenje, sklop osnovni geometrijski pojmi s 
pomočjo programa GeoGebra razložili, kaj je točka, premica, 
daljica, poltrak in ravnina. Pri uri sem uporabila kognitivni pristop, 
za obliko dela pa frontalno in individualno obliko. Učenci so s 
pomočjo razlage, poslušanje, razgovora, demonstracije in 
razprave spoznali osnovne geometrijske pojme. Za izvedbo uro 
smo potrebovali računalnik in projektor. Cilji učne ure so bili, da 
učenci: 
− poznajo geometrijske pojme, 
− poznajo oznake geometrijskih pojmov, 
− uporabljajo modele za geometrijske pojme, 
− uporabijo teoretično znanje pri reševanju geometrijskih nalog o 

geometrijskih pojmih. 
 
Izvedba učne ure: Na začetku ure učencem predstavim program 
GeoGebra in osnovni pogled v GeoGebri (vrstica z ukazi, algebrsko 
okno in risalna površina). Sliko, ki nastaja na projekcijskem platnu, 
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učenci prepišejo v zvezek ter jo dopolnijo z ugotovitvami in 
matematičnimi simboli, do katerih pridemo s pomočjo pogovora 
in razlage ob uporabi ukazov v programu GeoGebra. 
 

 
Slika 3: Predstavitev programa 

Vir: Lasten 

 
Po predstavitvi programa z učenci naštejemo, katere osnove 
geometrijske pojme že poznajo. Njihove odgovore zapišem na tablo, 
nato pa odgovore dopolnimo. S pomočjo Geogebre jim pokažem, 
kako narišemo točko in jo označim s črko A. Pokažem jim, kako lahko 
preimenujejo točko A v drugo črko. Z učenci pridemo do ugotovitve, 
da točko označimo s črkami (A, B, C itd.) in da jo označimo s piko 
(lahko tudi s križcem). Nato narišem v programu GeoGebra dve točki 
in jih vprašam, kateri geometrijski element dobimo, če med točkama 
narišem ravno črto. Z učenci pridemo do odgovora, da je to daljica. 

Povemo, da je daljica ravna omejena črta. Črki B in C imenujemo 
krajišči. Ugotovimo tudi, da je program označil na daljico črko a, kar 
nas pripelje do ugotovitve, da daljica a leži med krajiščema B in C. 
Nadaljujemo tako, da narišem v programu poltrak z začetno točko F 
in ga označim s črko h. Učenci sami s pomočjo slike pridejo do 
ugotovitve, da je poltrak omejen le na eni strani. Poltrak narišejo v 
zvezek, ob sliki pa napišejo ugotovitev. Nato sliko dopolnimo tako, da 
iz izhodišča F na drugi strani narišem še en poltrak in ga označim s 
črko h’. Učencem povem, da smo narisali dopolnilni poltrak h'. 
Dopolnilna poltraka h in h' sta na isti premici, imata skupno izhodišče 
in sta nasprotno usmerjena. Sedaj, ko imamo narisana dopolnilna 
poltraka, jih vprašam, kako imenujemo ravno črto, ki pa ni omejena 
s točkami. Pridemo do ugotovitve, da je to premica. Pokažem jim, 
kako narišemo v Geogebri premico in jo označim s črko p. Ker vidimo, 
da premica poteka skozi narisani točki I in J, pridemo do ugotovitve, 
da lahko premico p zapišemo tudi premica IJ (berem: premica skozi 
točki I in J). Na koncu jim razložim še ravnino. Učencem pokažem 
risalno površino, ki jo najprej povečam in nato pomanjšam. Vidimo, 
da je risalna površina neomejena. Ugotovimo, da je ravnina 
neomejena ravna ploskev. Sliko in ugotovitev zapišemo v zvezek. 
Pridobljeno znanje nato utrdimo z učnim listom. Na koncu ure so 
nekateri učenci izrazili željo, da želijo preizkusiti ukaze v programu 
GeoGebra. Bili so presenečeni, ko so videli, kaj vse lahko s pomočjo 
programa narišemo. 
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Slika 4: Osnovni geometrijski pojmi – slika, ki je nastala pri pouku 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 5: Samostojno delo otrok 

Vir: Lasten 

Evalvacija učne ure 
Vsak učenec je dobil listek, na katerega je narisal dva poljubna 
geometrijska lika in napisal, kakšna se mu je zdela učna ura, ali bi si 
želeli več takšnih ur, kaj ga je pri uri najbolj motiviralo. 
Izjave učencev: 
 »Ura je bila zanimiva. Naučila sem se nekaj novega in si želim še kdaj 
imeti tako uro.« 
«Ura mi je bila dobra, več sem si zapomnila kot pri normalni uri. Bilo 
je zanimivo.« 
»Ura se mi je zdela zelo zabavna, zanimiva. Razlaga je bila bolj 
smiselna, bolj razumljiva. Želim si več takih ur.« 
»Ura je bila zanimiva, lažje sem si predstavljala pojme.« 
»Ura mi je bila všeč, ker je bila razlaga drugačna, bolj natančna.« 
»Ura se mi je zdela zanimiva, zabavna. Všeč mi je bilo, ker je nekaj 
novega oz. drugačen način učenja in jemanja snovi.« 
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Slika 6: Izjave učencev 

Vir: Lasten 

 
Iz izjav otrok lahko rečem, da jim je bila izvedena šolska ura všeč. 
Učenci so bili motivirani in si v prihodnje želijo še več takšnih ur. 
Naučili so se, da lahko tudi s pomočjo računalniškega programa 
izvedemo uro in dosežemo zastavljene cilje. Z izvedbo učne ure sem 
bila zelo zadovoljna, saj so učenci zelo dobro sprejeli način podajanja 
nove snovi. Ko sem jim povedala, da bom za razlago nove snovi 

uporabila računalnik in računalniški program GeoGebra, so pokazali 
veliko navdušenje. Učenci so bili celo šolsko uro zelo motivirani, saj 
so lahko sliki, ki je nastajala na projekcijskem platnu, sledili vsi učenci. 
 
ZAKLJUČEK 
Uporaba IKT pri pouku je lahko eden izmed učinkovitih načinov pri 
poučevanju, saj je že uporaba računalnika lahko dober motivator. 
Učitelji z uporabo računalniških programov ne naredijo ure samo 
zanimive, ampak lahko pripomorejo k večji aktivnosti učencev ter 
enostavnejšemu učenju. Zavedati se moramo, da je za nadaljne 
učenčevo izobraževanje pomemba uporaba IKT pri pouku, saj so 
otroci vedno bolj izpostavljeni računalniškim vplivom. Poudariti pa je 
vsekakor pomembno, da je glavni cilj, da dosežemo boljše rezultate 
učenja z uporabo računalniških programov, kot pa bi jih pri klasičnem 
načinu poučevanja. Velikokrat smo v dilemi, ali uporabiti IKT pri 
pouku ali ne.  V primeru, da uporaba IKT prispeva k boljšemu 
razumevanju znanja, je vsekakor priporočljivo uporabiti IKT. V 
primeru, da temu ni tako, si pomagamo z drugačnimi pristopi. Naloga 
učitelja je, da se dodatno izobražuje, nadgrajuje svoje znanje o 
uporabi IKT in svoje znanje na ustrezen način uporabi pri izvedbi učne 
ure.  
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Delo v zboru – kreativno glasbeno 
gibalno izražanje 
mag. MOJCA PRELOGAR, prof. razrednega pouka 
pikica13@gmail.com 
 
Povzetek: Večinoma se otroci vključujejo v različne pevske, 
zborovske skupine, če jih v prvi vrsti petje veseli, če imajo doma 
vzpodbudno pevsko okolje, radi ustvarjajo, poustvarjajo glasbo in 
radi nastopajo. Zborovsko petje zahteva povezanost skupine, skupno 
sodelovanje in razumevanje, da je vsak pevec, ki glasbo v zboru 
izvaja, pomemben člen skupine in se zna skupini prilagoditi. Želim 
prikazati, kako krepiti ustvarjalnost pevcev pri petju, vzbujati 
pozitivna čustva in interes ter aktivni odnos do petja, doživljanja 
glasbe, kako si lažje zapomniti besedila jih bolje razumeti. Želim 
pokazati, da je zborovsko petje lahko zelo zanimivo in ustvarjalno 
področje, zato sem preko vaj v upevanje in petje vnesla gibanje. 
Začetki so bili zanimivi, eksperimentalni, zaključki pa uspešni in sedaj 
brez takšnega načina pesmi več ne predelujemo. 
 
Ključne besede: zbor, ustvarjalnost, gibanje, interes otrok 
 
Abstract: Mostly children join various singing and choral groups if 
they are happy to sing in the first place, if they have a stimulating 
singing environment at home, they like to create, play music and like 

to perform. Choral singing requires the connection of the group, joint 
cooperation and understanding that every singer who performs 
music in the choir is an important member of the group and can 
adapt to the group. I want to show how to strengthen the creativity 
of singers in singing, arouse positive emotions and interest and an 
active attitude towards singing, experiencing music, how to 
memorize lyrics easier to understand them better. I want to show 
that choral singing can be a very interesting and creative field. So I 
introduced movement into singing and singing through exercises. 
The beginnings were interesting, experimental, and the conclusions 
were successful, and now we can't remake the song without this 
way. 
 
Keywords: choir, creativity, movement, interest of children 
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UVOD  
Z glasbo se srečujem že iz časa otroštva. Najprej sem začela s petjem 
v šolskem otroškem zboru, kasneje sem se priključila mladinski 
dekliški skupini, v študentskih letih pa odraslemu mešanemu 
pevskemu zboru in celo za kratek čas folklorni skupini. V času študija 
sem nekaj časa obiskovala študentski zbor Pedagoške fakultete v 
sklopu predmeta Pevski zbor, opravila tudi izpit za zborovodjo na 
Pedagoški fakulteti ter dodatno še v Zasavki zborovski šoli. Tako sem 
ob nastopu prvih let svoje službe komaj čakala, da se preizkusim v 
vodenju zbora tudi praktično. Sedaj je za mano že več kot 21 let 
poučevanja v osnovni šoli in skoraj prav toliko let dela z otroškim 
pevskim zborom v osnovni šoli na razredni stopnji. Opravila pa sem 
kar nekaj seminarjev male zborovodske šole, ki je obogatila moj 
glasbeni repertoar. V prvih začetkih mojega dela z zborom je bilo le 
to povezano s klasičnim poučevanjem pesmi, kot so nas to učili na 
različnih seminarjih, pa tudi tako, kot sem se učenja pesmi 
spominjala iz različnih pevskih zborov, katerih del sem bila tudi sama. 
To je vsebovalo seznanitev otrok z ustrezno pesmijo glede na njihov 
pevski razpon, predstavitev pesmi, razumevanje besedila, ritmična 
obdelava pesmi, dodajanje melodije. Po določenih letih, je takšna 
oblika postala monotona, enolična. Spraševala pa sem se, kako 
otroke navdušiti za petje, saj večina otrok vidi v zborovskem petju le 
togo nastopanje na odru ter posvečanje veliko ur učenju in 
zapomnitvi besedila. Različni nastopi drugih zborov ter poznavanje 
uporabe ustvarjalnega giba kot učnega pristopa so mi najprej dali 
idejo, da posežem po drugačni izbiri pesmi, ne le po klasičnem 

zborovskem repertoarju ter da poleg petja in igranja na glasbila v 
pesmi vključim tudi gibanje. S tem sem želela pri pevcih doseči boljše 
psihično in fizično počutje, večji interes za zborovsko petje ter da se 
ob vsem tem krepiti otroško ustvarjalnost in domišljijo. Najprej sem 
začela gibanje uvajati v različne upevalne vaje in ugotovila, da so 
otroci nad njimi navdušeni. Zatem pa smo gibanje uvedli tudi v 
izvajanje pesmi. Način dela se je tako povsem spremenil – seveda na 
bolje. 
 
Vključitev otrok v otroški pevski zbor 
Predšolsko obdobje in prva leta v šoli pri otrocih izkazujejo 
najprimernejši čas za učenje glasbene vzgoje oz. kot jo imenujemo 
danes glasbene umetnosti. Prav zato otroci potrebujejo v tem 
začetnem obdobju najrazličnejše glasbene izkušnje. V tem času naj 
se otroku oblikuje pozitiven odnos do glasbe, saj bo to vplivalo na 
oblikovanje glasbene kulture. S petjem, muziciranjem pa vplivamo 
tudi na otrokov glasbeni, estetski, umski, moralni razvoj (Denac, 
2011, str. 4). Menim, da je vključevanje v zborovsko petje že od malih 
nog za otroke tako pomembno. Zato ga moramo ohranjati živega in 
zanimivega za otroke. Skupina naj deluje povezano, da so otroci radi 
del zbora.  
 
V današnjem okolju je odnos do glasbenih dejavnosti postal pasiven. 
Veliko je akustičnih dražljajev (zvočno okolje, avdiovizualna 
sredstva), zapostavljen je otrokov estetski razvoj (Denac, 2011, str. 
11). Zato je veliko je odvisno tudi od nas, zborovodij. Če zborovodja 
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nastopi preveč togo, se z otroki ne zna pošaliti, se v okolju sprostiti, 
skupaj z njimi gibati, jim pokazati, da se lahko ob petju zabavajo kot  
tudi veliko naučijo, tudi otroci ne bodo radi peli in bodo dejavnost 
opustili in tako ne bomo dosegli želenega učinka. Vsekakor pa je zelo 
pomembna tudi izobrazba in poznavanje zborovodstva. Zato je 
dobro, da se vodenja zbora loti nekdo, ki ga petje veseli, ima osnovno 
glasbeno znanje in opravljene zborovodske seminarje ali tečaje.  
Zavedati se moramo, da otroci prihajajo v zbor, ker imajo radi petje, 
ker radi nastopajo in se pokažejo, kako dobro jim gre ta dejavnost od 
rok. Tako moramo vzbujati pozitivna čustva, interes in aktiven 
odnosa do petja, oblikovati pozitiven odnos do aktivnega 
skupinskega muziciranja, poslušanja in doživljanja glasbe, znati 
povezovati petje z drugimi glasbenimi, splošno umetniškimi in tudi 
zunajglasbenimi področji ter krepiti osebno identiteto, pozitivne 
družbene identifikacije in samopotrditve ob petju ter vzgajati otroke 
za zdravo zvočno okolje, ki so omenjeni med splošnimi cilji predmeta 
Pevski zbor (Florjanc, Rotar Pance in Međeral, 2022, str. 7). Namen 
je, da mladim pevcem ohranjamo njihova spontana ustvarjalna 
hotenja, da jih spodbujamo in razvijamo, da jih usmerjamo v 
ustvarjalnost v glasbi (Florjanc, Rotar Pance in Međeral, 2022, str. 
12). Petje pa z obravnavo novih pesmi, spoznavanjem besedil 
navezujemo tudi na druga predmetna področja, kot so slovenski 
jezik, tuji jeziki, geografija, šport … Tako dodatno pripomoremo tudi  
k boljšim umskim sposobnostim otroka. 
 

 

Ustvarjalni gib – učni pristop 
Ustvarjalni gib mi ni tuj, saj sem ga na splošnem učnem področju 
uporabila že v diplomskem in prav tako magistrskem delu. Rezultati 
so pokazali, da so učenci pri učnih procesih s pomočjo giba dosegli 
boljše rezultate, čeprav so bile takrat razlike še minimalne, saj je bila 
metoda ustvarjalnega giba kot učnega pristopa še dokaj ne 
razširjena. Otroci pa potrebujejo nekaj časa, da se novih metod 
poučevanja privadijo in jih vzamejo za svoje, kar učitelji v procesu 
poučevanja in uvajanja novih metod zelo dobro vemo. Ustvarjalni gib 
pa je v šoli kot učni pristop več pozornosti dobil nedavno. Gre za novi 
pristop učenja, s pomočjo katerega nadgrajujemo lekcije in 
ponudimo vsebino učenja otrokom preko gibanja (Obrenović, 2021, 
str. 2). Otroci pri pouku veliko sedijo, gledajo, poslušajo, premalo pa 
izkoriščajo svoje telo. V današnjem času, kjer otroci tudi doma veliko 
časa preživijo pred televizijo in računalniki, je potreba po gibanju 
premalo izkoriščena. Če je ta metoda postala uspešna pri klasičnem 
pouku, zakaj je ne bi uvajali tudi na drugih področjih, na primer pri 
petju v zboru. Ugotovljeno je bilo, da učenci pri pouku radi sodelujejo 
v telesnih aktivnostih, se zabavajo, razvijajo svojo kreativnost, se ob 
tem učijo in nadgrajujejo svoje znanje (Obrenović, 2021, str. 5). Prav 
tako ugotavljata Kentel in Dobson (2007), da so bili otroci, ki so bili 
med poukom deležni gibalno – plesnih dejavnosti za dosego učnih 
ciljev, zelo motivirani za učenje (Geršak, 2015, str. 530). Prav zato 
sem na tak način želela dvigniti motivacijo pri otrocih, ki obiskujejo 
pevski zbor. S tem pa sem pričakovala, da se bo v pozitivni smeri 
spremenilo mnenje o obiskovanju te dejavnosti. 
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Otroški pevski zbor in ustvarjalni gib 
Če bi me kdo vprašal, kaj je pevski zbor, je odgovor enostaven. Gre 
za skupino ljudi, ki jih povezuje ljubezen do petja in skupnega 
ustvarjanja glasbe. V tej skupini smo zborovodja, ki skupino 
povezuje, vodi, motivira. Potem so tu pevci, saj brez njih zbora ne bi 
bilo. Pomembno je tudi vključevanje glasbil ter različne novodobne 
tehnične podpore, dobrodošel pa je tudi korepetitor, torej pianist, ki 
spremlja pevce na različnih koncertih. Zborovodje moramo svoje 
področje dela dobro poznati, saj je potrebno pravilno izvajati vaje 
upevanja, znati izbirati program pesmi, otroke nadzirati pri izvajanju 
vaj, pri njihovi drži, izgovorjavi … Pevci pa naj se v dejavnost 
vključujejo prostovoljno, zato ker radi pojejo, kar je tudi osnova 
osnovnošolskih zborov (Šulentić Begić in Vranješević, 2013, str. 355). 
Na vajah lahko pevci pojejo pesmi sede, ali pa stoje. Seveda je ob 
sedenju potrebno paziti na držo telesa pri petju. Meni je postavitev 
pevcev na vaji stoje ljubša, saj pevcem omogoča, da pri petju migajo 
s telesom, niso togi in se bolj sprostijo, ob tem pa seveda bolj uživajo 
ob petju in so na samo izvajanje bolj pozorni. Če so pevci sedeli, sem 
tudi opazila, da se je drža poslabšala, niso bili pozorni na petje, 
nekateri so celo krčili svoje telo ali začeli ležati z zgornjim delom 
telesa na mizah. Prvi začetki vnosa giba v pevski zbor so bili preko 
upevanja, kjer sem za sprostitev uporabljala pesmi, kot so Rdeča 
kapica, Pingvini, Mango banana ter različne druge pesmi in bansi itn. 
Pri teh izvedbah so bili gibi določeni oziroma nakazani in učenci so si 
besedilo hitreje zapomnili. Ob njih pa so se zelo sprostili in zabavali 
ter primerno ogreli telo za začetek petja. Gibanje je bilo prav tako 

prisotno pri vajah ogrevanja telesa od glave do peta, saj mora biti 
otrokovo telo sproščeno ob petju. Potem smo dodajali preproste 
gibe telesa pri vajah za širjenje pevskega obsega ipd. V zadnjem času 
pa sem se udeležila tudi delavnice s Katjo Gruber, ki nam je 
predstavila svoje Gibalnice. Tu lahko zbori izvajajo kratke pesmi ali 
ritmična besedila, ob katerih izvajajo pevci preproste gibe. Pri 
samem učenju in petju pesmi pa sem večkrat zaznala, da se učenci 
slabše odzivajo, če pesem predelamo klasično, brez gibov, so tudi 
manj nasmejani, manj odzivni, manj sproščeni, nezainteresirani za 
delo. Ko sem jih vprašala, ali dodamo gibe, so bili takoj za izvedbo, 
saj jih pri tem usmerjam, podajam primere za gibe, ideje za gibe pa 
jim v veliki meri prepuščam, da se samostojno izrazijo in pokažejo 
svojo ustvarjalnost. Ob tem pazim, da je gib z besedo povezan in 
seveda izvedljiv. Tudi po Rojku (1998) mora petje pevcem nuditi 
zadovoljstvo, zato postopek učenja pesmi ne sme biti težek (Šulentić 
Begić in Vranješević, 2013, str. 358). Prav tako po Šulentić Begićevi 
(2010) otroški pevski zbor ne bi smel izgledati resno in zaskrbljeno, 
saj mora petje v tem obdobju biti kot igra in ne nekaj težkega 
(Šulentić Begić in Vranješević, 2013, str. 359). Tak način pa sedaj 
dosegamo s pomočjo gibanja.  
 
Raziskava – primer prakse 
V svoji skupini pevcev pa sem tudi preko vprašanj pridobila dodatne 
informacije glede izvajanja pevskih vaj. Vprašanja so bila sledeča:  
1. Zakaj si se vpisal v pevski zbor? 
2. Katera dejavnost ti je pri zboru najbolj všeč? 
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3. Kako se raje učiš peti pesmi? 
4. Se ti zdi gibanje ob učenju pesmi pomembno? 
5. Kaj bi poleg tega, kar že poznaš, še želel početi pri pevskem 

zboru, dodati, spremeniti … 
Ob vprašanjih sem jih ponudila nekaj odgovorov, da so lažje začeli, 
določene odgovore pa sem jim prepustila, da so delovali dovolj 
spontano. Ugotovila sem, da se otroci večinoma vključujejo v pevski 
zbor, ker radi prepevajo, imajo doma spodbudno okolje za 
ustvarjalno petje, zelo radi pa tudi nastopajo. Zelo redke v pevski 
zbor vpišejo starši, pa to ni otrokova želja. To se pokaže že zelo hitro 
pri prvih vajah in ti otroci tudi hitro odnehajo, povedo, da to ni za 
njih in se izpišejo iz pevskega zbora. Glede dejavnosti, ki jih pevski 
zbor ponuja, so vsi izbrali petje, večina pevcev tudi rada ob petju giba 
in zelo radi izvajajo upevalne vaje in vaje ogrevanja, ki vključujejo 
tudi body percussion. Veliko jim namreč pomeni, da so lahko 
sproščeni, kar so mi tudi sami zaupali, zato sprašujejo po gibalnih 
igrah, vajah, ki vključuje omenjeni body percussion. Tudi to metodo 
sem začela uporabljati najprej pri pouku glasbe v 6. razredu, 
predvsem za razbremenitev in lažje nadaljevanje snovi, kasneje pa 
sem ga vključila tudi v vaje pevskega zbora. Body percussion je 
praktična dejavnost za obšolske dejavnosti, BAPNE metoda 
(biomehanika, anatomija, psihologija, nevrologija, etnomuzikologija) 
pa ima dokazane učinke v glasbeni terapiji, ki dosega odlične 
rezultate pri spodbujanju telesnega, duševnega in socialnega razvoja 
otrok (Popović in Popović, Bogut, 2017, str. 673). Pri učenju pesmi pa 
je otrokom vseeno, ali se ob spoznavanju besedila in v začetnih urah 

že takoj gibamo, saj jim je bolj pomembno, da se seznanijo z 
besedilom in ga kot prvo skušajo sploh razumeti.  Zato se ob začetku 
o besedilu na kratko pogovorimo, da preverimo, kaj njim besedilo 
predstavlja, kako ga razumejo oni. Šele nato se navežemo na gib, ki 
njihovo razumevanje podkrepi, ga ohranja,  ob njem pa se pri samem 
nastopanju bolj sprostijo. Vidim in spoznavam, da pevski zbor mojim 
pevcem pomeni veliko. Večina pri tej dejavnosti ne bi spremenila 
ničesar, saj imajo tu prijatelje, druži jih skupni interes, dejavnost jim 
je všeč taka, kot je. Določeni so poudarili tudi, da imajo dobro 
učiteljico, kar me seveda veseli in zato v svojem delu tudi vztrajam in 
uživam. Edina želja, ki so jo izpostavili nekateri izmed njih je, da bi 
lahko večkrat prispevali k temu, da si pesmi izbirajo sami. Mogoče pa 
je tu prostor še za novo obliko otroške ustvarjalnosti? 
 
ZAKLJUČEK 
Po vseh teoretičnih dognanjih je razvidno, da je vključevanje gibanja 
v otroški pevski zbor za otroke ključnega pomena. Pomeni jim 
sprostitev, zabavo, hkrati pa se z gibom ustvarjalno izražajo, 
dokazujejo ter krepijo spomin in boljše razumevanje besedila. S tem 
načinom tako spodbujamo pozitivna čustva, interes ter tudi zdravo 
zvočno okolje otrok. Tudi odgovori otrok ter lastna dognanja ob 
različnih izvedbah pesmi so podkrepili, da smo na pravi poti, ki nas 
veseli in medsebojno povezuje. Zato menim, da je treba s takšnim 
načinom dela nadaljevati in vnašati ustvarjalni gib v različne šolske 
dejavnosti, med katere spada tudi otroški pevski zbor.   
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dejavnost v vrtcu 
 
NINA PUČKO, dipl. vzg. pred. otrok 
Vrtec Studenci Maribor 
nina.skorjanc@gmail.com 
 
Povzetek: Glasba nas čustveno bogati, je pozitivna terapija za dušo, 
kadar smo žalostni, nas pomiri in razbremeni. Otroci radi pojejo, saj 
jih petje sprošča in razveseljuje, zato je pomembno, da že v 
najzgodnejšem obdobju otroku vnesemo veselje, radost in 
zanimanje za glasbo in do petja pesmi. Pri tem imajo pomembno 
vlogo tudi vzgojitelji in vzgojiteljice v vrtcu. Njihov izziv je, kako na 
čim bolj zanimiv in nevsiljiv način spodbuditi otroke k petju v 
pevskem zboru v vrtcu, kako jih dobro motivirati, da ostanejo 
radovedni, in kako ohraniti njihov interes do pevskega poustvarjanja. 
Petje v pevskem zboru otroke povezuje, združuje, otroci si gradijo 
verigo prijateljstva in samozavest. S petjem oziroma prepevanjem 
otrok komunicira ter se čustveno izraža. Namen članka je predstaviti 
iz že obstoječe strokovne literature uporabne in ustvarjalne pristope 
ter načine vodenja pevskega zbora in glasbenih dejavnosti v vrtcu. 
Članek zajema pomen glasbe in pevskega zbora v predšolskem 
obdobju, predstavljene so raznolike upevalne vaje, ter metodični 
koraki, kako otroke motivirati in seznaniti z novo pesmijo. 

 
Ključne besede: pevski zbor v vrtcu, upevalne pevske vaje, obsegi 
otroškega petja, zborovodja, usvajanje nove pesmi 
 
Abstract: Music enriches our emotions and is a positive therapy for 
the soul; when we are sad it calms us down and relieves the burden. 
Children like to sing – singing relaxes them and gives them joy. This 
is why it is of great importance to introduce joy, happiness and 
musical interest into the lives of children already in the earliest of 
phases. Preschool teachers share an important role in all this. Their 
challenge is how to encourage children – as interestingly and 
unobtrusively as possible – to sing in the kindergarten choir; how to 
motivate them to remain curious; and how to maintain their interest 
in singing interpretation. Singing in a choir connects and unites 
children; it enables them to build a chain of friendship and boosts 
their confidence. It is a way in which a child communicates and 
expresses itself emotionally. The purpose of the article is to present 
useful and creative approaches  and ways of leading the choir and 
musical activities in kindergarten based on the existing professional 
literature. The article covers the importance of music and choir in 
the preschool period, various vocal warm-up exercises and 
methodical  steps on how to motivate children and introduce them 
to a new song are being presented. 
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children's voices, choir conductor, acquisition of new songs 
 
UVOD 
Brez glasbe in petja si ne predstavljamo življenja. Glasba nas spremlja 
vse življenje, brez nje bi bila naša življenja zagotovo zdolgočasena, 
žalostna in pusta. Ljudje se ne bi znali poveseliti, sprostiti ter uživati, 
saj nam vse to omogoča glasba. Še več, glasba nam ponuja polnost, 
smisel in ugodje. S prepevanjem pesmi se otroci in ljudje razvedrijo, 
družijo in med seboj povežejo. Včasih je bilo tega veselja in druženja 
še več. Ljudje niso poznali sodobne tehnologije, kot so računalniki, 
telefoni, televizija, ki so zasenčili današnje življenje. Nekoč so se 
družine ob večerih zbrale ob peči, pri mizi in si s prepevanjem krajšale 
čas. Otroci so poznali veliko ljudskih pesmi. Danes pa žal temu ni 
tako, vse redkeje slišimo, da bi si starši vzeli čas in otroka naučili 
kakšno pesem.  
 
Otroci pri pevskem zboru v vrtcu pridobijo samozavest, prijatelje in 
občutek pripadnosti v skupini. Prepevanje v zboru ima tudi družaben 
pomen, saj otroke združuje, jih navaja, da znajo sodelovati. 
Vzgojitelji so tisti, ki morajo poskrbeti, da otrokom vsakodnevno z 
lastnim vzgledom, in ne samo pri obogatitveni dejavnosti v pevskem 
zboru, vnašajo veselje, interes do glasbe in prepevanja, da razvijajo 
pevske zmožnosti otrok oziroma vplivajo na otrokov razvoj pevskih 

sposobnosti in spretnosti. Zato je glasba v vrtcu še kako pomembna 
za najmlajše. 
 
Pomen glasbe v predšolskem obdobju 
Zgodnje obdobje ima velik pomen, saj si predšolski otrok v tem času 
oblikuje zanimanje in zavzetost za glasbo in petje. Glasba vpliva na 
razvoj otrokove kreativnosti, domišljije, ustvarjalnosti, radosti ter 
vzbuja pri otroku veselje, sproščenost, ugodje in nazadnje tudi 
inteligentnost. Je kot terapevtsko sredstvo, kadar otrok joče, ga 
pomiri, kadar je vesel, je njegova duša polna in bogata. 
Najpomembnejši cilj glasbe v predšolskem obdobju je, da 
omogočimo otrokom, da glasbo doživljajo na doživet način.  
 
»Predšolski otroci radi pojejo. Petje je za otroka igra. Če dobijo za 
svoje petje spodbudo iz okolja, če čutijo, da je poslušalcem njihovo 
petje všeč, potem pojejo še rajši« (Voglar, 1979, str. 17). Otrok bo z 
navdušenjem sprejel novo pesem, če se bo v pesmi zrcalil njegov 
svet, čustva, predstave in mišljenje. Otrokov svet so pesmi o naravi, 
ki mu predstavlja »najbogatejšo pripravljalnico na življenje«, zato naj 
v pesmi doživi njene lepote. Otrokov svet je tudi okolje, v katerem 
živi, doma z materjo, očetom, brati, sestrami. Tudi o družinskih članih 
in domu se pojejo pesmi. Zelo radi pojejo otroci pesmi o živalih, o 
prevoznih sredstvih, o igračah, praznikih, predmetih, letnih časih, 
pravljičnih junakih, skratka o vsem, kar v okolju slišijo in opazijo 
(Voglar, 1976, str. 47, 1987 in Borota, 2013). 
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Pomen otroškega pevskega zbora v vrtcu 
Pevski zbor je oblika skupnega delovanja, otrok svojo vlogo v zboru 
doživlja kot smisel in nekaj lepega. Otroški pevski zbor se v vrtcu 
izvaja v dopoldanskem ali popoldanskem času kot obogatitvena 
dejavnost, v katero so vključeni predšolski otroci. Je nadgradnja 
usmerjenih glasbenih dejavnosti. 
 
Vzgojitelja kot zborovodja v vrtcu 
Vzgojitelj, ki dobro poje, je lahko tudi dober zborovodja, pravi 
Žvarova (2002). Vodenje pevskega zbora v vrtcu običajno združujejo 
vzgojitelji, ki imajo veselje do prepevanja, posluh, glasbene 
sposobnosti, zmožnost kultiviranega petja, gre za posebno veščino, 
ki jo mora usvojiti vsak vzgojitelj, ki bi rad bil zborovodja, obvlada 
zborovsko dirigiranje ter ima motivacijo za delo (Žvar, 2002, str. 63). 
Vzgojitelj kot zborovodja v vrtcu mora biti muzikaličen, imeti  mora 
veliko potrpljenja, vztrajnosti, veselja, znanja, idej, znati mora 
poslušati in dobro opazovati ter biti dobrih živcev za pevsko 
poustvarjanje. Poznati mora tudi osnove delovanja pevskega organa 
in imeti mora razviti ritmični posluh. Usposobljenost za vodenje 
pevskega zbora v vrtcu vzgojitelji pridobijo z izobraževanji, ki morajo 
bodočim zborovodjem zagotoviti vse te profesionalne kompetence 
(Žvar, 2002, str. 63–64). Za dobro in uspešno vodenje pevskega zbora 
v vrtcu je pomembno zaupanje, spoštovanje, humor ter vzgojiteljeva 
avtoriteta kot zborovodja. Otrokom je všeč sproščen, prijazen, 
nasmejan vzgojitelj oz. zborovodja, ki ustvarja pristne, sproščene 

medsebojne odnose in ki ustvarja prijetno klimo v zboru. Vzgojitelj 
kot zborovodja k delu z otroki pristopi z igro in pogovorom. Pesmi, ki 
jih izbere vzgojitelj oz. zborovodja, morajo biti otrokom zanimive, 
pestre, primerne za njihovo starost in razvojno stopnjo ter vzbuditi 
interes do petja. Otroci v petju iščejo svoja doživetja, če teh ne bodo 
našli, bosta želja in pripravljenost za delo izginili (Žvar, 2002, str. 64). 
»Zborovodja ne sme izbirati prelahkega pesemskega programa z 
namenom larpurlatizma (samo, da se poje). Pomembni so 
zborovodjeva strokovna usposobljenost in rast, odnos do sebe in 
pevcev, njegova avtonomnost in ustvarjalnost. Pri delu z zborom ima 
zborovodja nenehno v mislih, da je vsak pevec osebnost, individuum, 
ki ima svojo moč in svoje šibkosti. Zborovodja uresničuje umetniške 
stvaritve skladateljev, posreduje njihovo sporočilno moč in estetsko 
vrednoto. Zborovodja je reproduktivni umetnik« (Žvar, 2002, str. 48). 
 
Pevski obsegi otroških glasov 
Pevski obseg otroških glasov je odvisen od debelosti in dolžine glasilk. 
Glasovi se razlikujejo po obsegu, po svoji značilnosti in barvi. Glasovi 
se med seboj razlikujejo, poznamo deške glasove in glasove deklic. 
Glas deklic je tenek in slabotnejši (Gregorc, 1982, str. 49). Groebming 
v knjigi Zborovodja (1950) predstavlja obsege otroških glasov od 1–7 
leta tako: 
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Preglednica 1: Obsegi otroških glasov po starosti otrok 
Starost 
otroka 

Glasovni obseg otroka 

0-1 leto  a 1 
1-2 leti f 1- a 1 
3-5 let e 1- a 1 
6 let e 1- a 1 
7 let d 1- c 2 

Vir: Žvar (2002 po Groebmingu, 1950, str. 98) 
 
Mohr (1997) predstavlja razvojne faze obsegov otroških glasov od 3–
6 leta tako: 
 
Preglednica 2: Obsegi otroških glasov po starosti otrok 

Starost otroka Obseg otroka 
1–3 leta g1–c2 
3–6 let f1–e2 

Vir: Žvar (2002, po Andreasu Mohrlu, 1997, str. 98) 
 
Pevski obsegi otrok, ki jih je navedel Andreas Mohr, so uresničljivi, 
kajti otroci z redno vajo lahko razvijejo pevski obseg do takih višin. 
 
Upevalne vaje 
»Verjetno ni treba posebej poudarjati, zakaj je koristna dobra 
tehnična pripravljenost pevcev in s tem povezano upevanje zbora na 

začetku vaje. Že tolikokrat slišana je primerjava petja s športom, kjer 
nam je vsem popolnoma jasno, da dober trening brez poškodb 
zahteva na začetku dobro ogrevanje in raztezanje. Enako velja tudi 
za petje – pri petju namreč sodeluje veliko število mišic. Pevski 
aparat vključuje respiratorne ali dihalne mišice, ki služijo kot 
spodbujevalec, glasilke, ki služijo kot vibrator in so vir zvoka, žrelo, 
usta in nosno votlino, to so resonatorji, ki zvok krepijo in 
oplemenitijo, in pa jezik, ustnice, zobe ter spodnjo čeljust, ki služijo 
kot artikulator» (Burger, 2014).  
 
Vaje za držo telesa  
»Stresanje vode z ramen in glave, stresanje snega z obleke (z nog, s 
hrbta, z ramen),kroženje  z rameni, posnemanje zibanja dreves ob 
vetru, brisanje hrbta z brisačo, vojaška drža, skodelica na glavi in 
pogled nazaj« (Žvar, 2002, str. 110). 
 
Obstajajo pesmi, ki zajemajo gibanje celotnega telesa 
Ko si srečen, Igramo se lapadu, Od glave do peta, Peričice, Račke, 
Glava-rame-roke-prsti,  Telovadba,  Abraham ima sedem sinov, 
Boogie woogie, Lubenica okrogla in debela, Ole majole, Tralaj laj 
lajro, Kompanija (ču ču va). 
 
Pred samo dejavnostjo se z otroki, ki pojejo v zboru, pogovorimo, kaj 
vse moramo znati, da lahko pojemo. Ali znamo pravilno dihati? Ali 
znamo pravilno odpirati usta? Uporabljati prepono? Ali je naš jezik 
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dovolj gibčen? So usta dovolj gibljiva? Kaj pa čeljust? S takšnimi  
vprašanji pripravimo otroke na zborovske vaje (Voglar, 1976, str. 90). 
 
Vaje za Pravilno dihanje 
Otroke je treba navajati na pravilno dihanje. Da bi to dosegli, jih 
motiviramo skozi igro, zgodbo: 
− Ležimo na tleh ali stojimo in vonjamo z zaprtimi usti rožice, hrano, 

sokove. 
− Pihanje vetra, balonov, sveče, vroče juhe in vročega kakava, ki 

je/ga ne smemo politi, milnih mehurčkov, regratove lučke. 
− Pihajmo počasi skozi usta v ping-pong žogice, papirčke, frnikole, 

gumbe, ki jih damo na tla ali mizo in tekmujemo med seboj. 
− Ležimo na tleh, na usta in nos si pokrijemo papirnati robček in ga 

pihamo. 
− Pihanje skozi nos v ogledalo, ogledalo se orosi. 
− Pijemo sok s slamico. 
− Pihamo skozi slamico v kozarec vode (mehurčki). 
− Pihanje skozi nos. 
− Pihanje v pest, kot da nas zelo zebe (hu, hu, hu). 
− Pihamo v vetrnico. 
− Napihujemo balon. 
− Izpihovanje milnih mehurčkov (Lipnik, 1993; Omerza, 1959; 

Žnidarič, 1993; Grilc 2014; Špacapan, 2011). 
 

Vaje za razgibavanje govoril – elastičnost jezika, spodnje čeljusti, 
mehkega neba in ustnic:  
− Krožimo z jezikom - ustnice so številčnica ure, jezik pa na ustih 

kaže 12, 3, 6, 9. 
− Vlažimo ustnice z jezikom. 
− Štejemo zobke z jezikom. 
− Jezik hitro gibamo (kot kača). 
− Pojemo zloge na tralala. 
− Tleskamo z jezikom. 
− Oponašamo motorista. 
− Imitiramo ribja usta. 
− Govorimo z zamašenimi nosnicami. 
− Presenečeno vdihujemo in izdihujemo na »oh« (Žvar, 2002, str. 

113). 
 
Vaje za gibljivost jezika: 

− Jeziček premikamo ven in noter, najprej počasi, nato vedno 
hitreje. 

− Jeziček pomikamo sem in tja, posnemamo brisalce na 
avtomobilu. 

− Konico jezika hitro premikamo ob zgornjo ustnico.  
− Vadimo izgovorjavo t, d,  l. 
− Ura tiktaka, izgovarjamo: t – t - t, in se zibljemo. 
− Pokažimo v »ogledalo« jezik in ga skrijemo. 
− Iztegnemo jeziček po bradi navzdol. 
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− Jeziček iztegnemo proti nosu navzgor. 
− Oblizujemo spodnjo ustnico. 
− Oponašamo muco, ki pije mleko, jeziček se priviha. 
− -Oponašamo muco pri umivanju, z jezičkom krožimo po zgornji in 

spodnji ustnici, levo in desno. 
− S konico jezička pritiskajmo ob notranjo steno ličk v obe smeri. 
− Jeziček zataknemo za zgornje zobke in z njim podrsimo po trdem 

nebu nazaj in obratno. 
− Z jezičkom si umivamo zobke, jezik masira dlesni in dela gibe tako 

kot zobna ščetka. 
− Topotanje konjskih kopit, z jezikom tleskamo ob trdo nebo 

(konjiček teče hitro in počasi). 
− Z jezikom oblikujemo »žlebiček« (Lipnik, 1993; Omerza, 1959; 

Žnidarič, 1993; Špacapan, 2011; Voglar, 1987; Grilc 2014). 
 

Vaje za gibljivost ustnic: 

− Ustnice telovadijo, če prižgemo motor na avtu, motorju. 
− Izgovarjamo samoglasnike: a-e-i, i-e-i, o-e-i, a-o-u-e, i-u. 
− Izgovarjamo zloge: ma, me, mi, mo, mu. 
− Izgovarjamo zveze: bim – bam – bom, ding – dong. 
− Pojemo pesmi Priletela muha na zid na maha, miha, moha, mehe, 

- Kuža pazi na pi, ko, la, čiv, hov, mu, mjav, ču ... Kolesa na avtu se 
okrog vrte – motor  dela br, br, br, brisalci briš, briš, briš, luči žmik, 
žmik,   žmik, smerniki  tk, tk, tk, hupa pa pa pa pa, vrata lop, lop, 
lop. 

Za pravilno odpiranje ustnic se mora brada pomikati gor in dol. 
Preverimo tako, da šepetaje izgovarjamo: 
− Moja brada skače, ja, ja, ja, ja.« 
− Telovadimo z usti levo in desno. 
− Oblizujemo ustnico z jezikom, kot da so namazane z medom. 
− Držimo svinčnik ali slamico med nosom in zgornjo ustnico–brki. 
− Ustnice napolnimo z zrakom in udarimo z roko po licu, tako da se 

odprejo in spustijo zrak. 
− Ustnice našobimo. 
− Pošiljamo poljubčke, cmokamo. 
− Pokamo z ustnicami. 
− Raztegujemo ustnice (nasmeh). 
− Odpiramo široko usta in vključimo glas a. 
− Žvižgamo (Lipnik, 1993; Omerza, 1959; Žnidarič, 1993; Špacapan, 

2011; Voglar, 1987; Grilc, 2014). 
 
Vaje za gibljivost čeljusti: 

− Zehanje. 
− Kroženje v polkrogu s čeljustjo. 
− Oponašanje živali: ga-ga, kvak-kvak, mijav-mijav. 
− Pojemo melodijo na istem tonu, na zlogu (npr. Kuža Pazi): a, e, i, 

o, u, ma, me ,mi, mo, mu, ha-ha, he-he, ho-ho, hi-hi (Špacapan, 
2011, 31–32). 
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 Vaje za pravilno preponsko dihanje: 
− Vozimo poseben vlak, s trebuhom izdihujemo in izgovarjamo 

f,f,f,f, u,u,u,u, preverimo, če delamo pravilno, položimo roko na 
trebuh, trebušček se premika potem vajo izvajamo pravilno. 

− Smejimo se na zloge he-he, ha-ha, ho-ho, hi-hi. 
− Primemo se za trebuh in stiskamo zrak ter izgovarjamo ssss, šššš. 
− Vajo za preponsko dihanje lahko oblikujemo še s štetjem. Pri 

počasnem vdihu štejemo 1, 2, 3 pri izdihu pa 1, 2, 3, 4, 5 
(Špacapan, 2011; Voglar, 1987). 

− Igra Rebra se tresejo (aktiviranje prepone pri oblikovanju tona): 
otroci stojijo razkoračno ter držijo roke v bok (primejo se za zadnji 
dve rebri) ter preizkušajo pasje dihanje. Ugotovijo, da se ne trese 
samo trebuh, ampak tudi rebra. Vajo ponovijo ob petju na zloge 
hi-hi, ho-ho, hu-hu, ha-ha, he-he (prav tam). 
 

Primer, kako otroke motivirati/seznaniti z novo pesmijo 
Vzgojitelji, ki vodijo pevski zbor v vrtcu, morajo poznati veliko 
različnih metodičnih postopkov, s katerimi motivirajo otroke, da 
sodelujejo pri učenju nove pesmi. Za primer smo izbrali pesem 
Račka plavačka (Janez Bitenc). Cilji, iz katerih smo izhajali iz kurikula, 
so doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti ter razvijanje 
izražanja in komuniciranja z umetnostjo. Pomembni elementi oz. 
cilji, katerih smo se držali pri usvajanju pesmi, so, da otrok dobro 
prisluhne pesmi, pesem doživi, pokaže interes za pesem, posnema 
petje odraslega, loči med kričavim in lepim, glasnim in tihim petjem, 

da se gibalno/zvočno odziva ter da pesem delno usvoji. Posluževali 
smo se metod, kot so poslušanje, razgovor o vsebini, razlikovanje, 
pripevanje z zborovodjem. Po upevalnih vajah otroke motiviramo z 
uganko in lutko. Izbrali smo lutko Žabica, kot sredstva pri seznanitvi 
z novo pesmijo pa smo vključili še orehove lupinice in prečno flavto, 
na katero igra zborovodja. Otrokom zborovodja zastavi uganko: »V 
blatni mlaki se namaka, zdaj poskoči, zdaj zakvaka?« Otroci 
ugotovijo, da gre za žabo. Pred pesmijo si zaigramo začetni ton oz. 
intonacijo. Lutka žabica (zborovodja) pesem Račka plavačka zapoje 
doživeto, v celoti in z dinamiko glasno–tiho. Po zapeti pesmi otroke 
povabimo k razgovoru o vsebini pesmi. Npr.: Kateri dve živali 
nastopata v pesmi? Kako se oglašata? S kom se je račka kregala? 
Kakšna je bila račka po izgledu? Kakšne barve je žaba? Kako je žabica 
nagajala rački? Kam je skočila žaba? Kaj je žaba rački zmočila? Lutka 
žabica (zborovodja) povabi otroke k pripevanju, si zaigra intonacijo 
in ponovno zapoje pesem. Pri tem upošteva dinamiko glasno/tiho. 
Med usvajanjem pesmi ohranjamo vzdušje in interes. Izštejemo 
deklice in dečke, ki gibalno in zvočno oponašajo račko in žabico. 
Vloge zamenjajo. Samo besedilo pesmi obogatimo z narisanimi 
slikami, da si otroci lažje zapomnijo besedišče (po metodi NTC). 
Pevce razdelimo v dve skupini. Prva skupina otrok pripeva z lutko 
žabica (intonacija), druga skupina otrok pa z orehovimi lupinicami 
ritmično spremlja otroke pri petju. Vloge zopet zamenjamo. Tako 
otroke spodbudimo k skupnemu sodelovanju. Ko otroci že delno 
usvojijo pesem, zborovodja zaigra melodijo pesmi na prečno flavto, 
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lutka žabica pa spodbudi otroke, da skupaj zapojejo ob spremljavi 
prečne flavte. Po končani pevski vaji zborovodja otroke povabi k 
sprostitvi. Otroci se vležejo na blazine, sprostijo svoje telo in 
prisluhnejo zaigrani melodiji usvojene pesmi. Za aktivno 
sodelovanje in motivacijo za naslednjo vajo otroci prejmejo 
štampiljko z motivom žabe in račke (Denac, 2011, str. 8 in Kurikulum 
za vrtce, 1999, str. 38, 41, 43). 

 

 
Slika 1: Petje otrok z orehovimi lupinicami 

Vir: Lasten 
 

 
Slika 2: Slikopis pesmice 

Vir: Lasten 

 
ZAKLJUČEK 
Menim, da je vloga vzgojitelja, ki vodi pevski zbor v vrtcu in 
usmerjene glasbene dejavnosti, izredno pomembna. Vzgojitelji 
imajo velik vpliv na otrokov glasbeni razvoj, zato je pomembno, da 
na pravilen in ustrezen način pristopijo h glasbeni dejavnosti. Iz že 
obstoječe strokovne literature smo predstavili različne ideje in 
načine, ki se uporabljajo pri vodenju otroškega pevskega zbora. 
Preko raznovrstnih, kakovostnih, zabavnih vokalnih vaj in pestrih 
glasbenih vsebin lahko vzgojitelji otroke motivirajo in jim tako 
priljubijo veselje, interes, voljo in zanimanje do prepevanja in glasbe. 
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Veselje, srčnost in lepoto do prepevanja jim lahko pokažejo tudi z 
lastnim vzgledom in doslednostjo.  
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Človeško telo – didaktična igra 
 
MAŠA RIHTER, prof. biologije in gospodinjstva 
masa.rihter@gmail.com 
 
Povzetek: Učenci z učnimi težavami potrebujejo prilagojene, 
konkretne in nazorno prikazane vsebine. Za svoje delo potrebujejo 
več motivacije, sploh pri snovi, kjer imajo več težav. Različne študije 
in izkušnje učiteljev kažejo, da lahko didaktične igre vzpostavijo 
takšno spodbudno okolje, ki razvija aktivno sodelovanje učenca. 
Didaktične igre morajo, da se razlikujejo od proste igre otrok, nujno 
vsebovati vzgojno izobraževalne cilje in s tem postavljena pravila 
igre. Za najboljši učinek, pa morajo biti ta prilagojena zmožnostim 
vsakega učenca. S skrbno načrtovanimi didaktičnimi igrami pa ne 
krepimo samo boljše razumevanje snovi, temveč tudi razvijamo 
različne druge lastnosti učencev, saj so z igro postavljeni tudi v 
socialni kontekst. V članku je predstavljena družabna didaktična igra 
Človeško telo, ki jo lahko učitelj prilagaja potrebam učencev. 
 
Ključne besede: didaktična igra, človeško telo, učne težave 
 
Abstract: Pupils with learning difficulties need personolized, 
concrete and clearly presented content. They need more motivation 
for their work, especially in contents where they have more 

difficulties. Various studies and teacher experiences show that 
didactic games can act as a stimulating environment that encourages 
student participation. In order to differ from children's free play, 
didactic games must necessarily contain an educational goal and 
thus set the rules of the game. These must be customized to the 
abilities of every student. With carefully planned didactic games, we 
not only strengthen a better understanding of learning content, but 
also develop various other characteristics of students, as the game 
also places them in a social context. The article presents the social 
didactic game Human Body, which the teacher can adapt to the 
needs of the pupils.  
 
Keywords: didactic game, human body, learning difficulties 
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UVOD 
V mojih 10. letih poučevanja naravoslovja v osnovni šoli z nižjim 
izobrazbenim standardom, sem se vsako leto srečevala z učenci, ki 
so imeli zelo različne učne sposobnosti. V 8. razredu se po učnem 
načrtu učenci srečajo z zgradbo in delovanjem človeškega telesa. 
Večinoma so se izzivi pojavili že takoj na začetku obravnave snovi. 
Največje težave so imeli učenci pri razvrščanju organov v organske 
sisteme in samo razumevanje hierarhije organizacije telesa (od 
najmanjšega do največjega) – od celice do organizma. Vsako leto sem 
iskala načine, kako učencem na čim bolj enostaven, konkreten in 
nazoren način predstavim sestavo človeškega telesa. V iskanju čim 
bolj nazorne razlage sem učencem izdelala kartice za razvrščanje. 
Same kartice so otroci dobro sprejeli, kar me je vodilo v razmišljanje 
o različnih načinih uporabe teh kartic. Ob igri neke družabne igre, pa 
se mi je porodila ideja o izdelavi družabne didaktične igre Človeško 
telo. V članku predstavljam didaktično igro na temo človeškega 
telesa. Zasnovana je tako, da se lahko prilagaja posameznim učnim 
sposobnostim učencev. 
  
Učenci z učnimi težavami in didaktične igre 
Učenci z učnimi težavami potrebujejo prilagojene vzgojno-
izobraževalne metode in oblike dela. Če želimo odpraviti 
primanjkljaje znanja na določenih področjih, je treba vzpostaviti 
spodbudno učno okolje, ki razvija aktivno sodelovanje učenca ter 
krepi radovednost. Z urjenjem in odpravljanjem šibkih področij 

učenca, krepimo njegovo samozavest, večje prepričanje o svojih 
zmožnostih in mu s tem pomagamo, da je bolj neodvisen (Magajna 
idr., 2008). V študiji med letoma 2016 in 2018 so želeli izdelati in 
ovrednotiti pomen didaktičnih iger, katerih cilj je bil izboljšati ključne 
veščine osebnostnega razvoja in delovne vzdržljivosti otrok z učnimi 
težavami. Povratne informacije so pokazale, da so se veščine 
učencev izboljšale v vseh pogledih, vendar pa so bile potrebne 
ustrezne prilagoditve iger (Flogie idr., 2020). 
 
Prosta ali didaktična igra? 
Pojem didaktična igra v pedagoški literaturi označuje dejavnost 
učencev, ki učencem prinaša zabavo in užitek ter uresničuje 
zastavljene izobraževalne cilje. Glavne razlike med pojmoma igra in 
didaktična igra so: 
− Običajna igra je prostovoljna, pri didaktičnih igrah sodelujejo vsi 

učenci. 
− Didaktična igra se uporablja za uresničevanje izobraževalnih 

ciljev, glavni cilj običajne igre je 
− samo zabava in užitek. 
− Didaktična igra ima zunanje vodstvo (učitelja) (Florišová, 2005). 
 
Pouk je organiziran proces vzgoje in izobraževanja, kar pomeni, da 
ne moremo uporabiti proste igre, temveč moramo v igro vgraditi 
vzgojno -izobraževalne cilje. Večinoma se učenci teh ciljev med samo 
igro niti ne zavedajo (Tomič, 2002). Ker morajo didaktične igre 
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potekati na dogovorjeni način, jih uvrščamo med igre s pravili. 
Učence spodbujajo k večji pozornosti, hitremu odzivanju, 
opazovanju, sklepanju, sledenju navodilom in obvladovanju svojim 
čustvom. Aktivirane so vse učenčeve intelektualne sposobnosti. 
Učitelji morajo biti pozorni, da ne zavirajo zahtevnejših miselnih 
procesov s preveč navodili (Kepec, 2002). Eden od razlogov, zakaj je 
igra lahko dobro učno okolje, je ta, da je igralec igre potopljen v 
okolje (situacijo) igre, ki zadržuje pozornost otroka in izključuje 
moteče dejavnike iz okolja. Učenje kako se igro igra in samo igranje 
sta tesno povezani. Samo učenje poteka prav med igro. To je primer 
situacijskega učenja. Učenje novih veščin je koristno takoj – že med 
igro, saj prispevajo k boljšemu igranju igre. Učenec dobi takojšno 
gratifikacijo in povratno informacijo, kar ni tako običajno za formalno 
učenje (Morsund, 2006). 
 
Otrok si ob didaktičnih igrah razvija še ostale lastnosti (Klemen, 
2010): 
 govor (ob poslušanju sošolcev, pripovedovanju …); 
 motorične sposobnosti (fina, groba motorika, koordinacija gibov, 

reagiranje); 
 delovanje čutil (sluh, tip, vid …); 
 kognitivne sposobnosti (opazovanje, sklepanje, posploševanje, 

urjenje spomina, reševanje problemov …); 
 domišljijo (ustvarjanje novih iger, pravil, problemov …); 
 kreativnost; 

 znanje in izkušnje; 
 medsebojna interakcija in spoznavanje vrstnikov; 
 lastnost značaja (pogum, samostojnost, prenašanje porazov, 

zmag). 
 
Te lastnosti lahko razvijajo otroci tudi med prosto igro. Razlika je v 
tem, da je pri didaktičnih igrah cilj, ki ga želimo doseči, zastavljen 
pred igro samo.  
 
Elementi didaktičnih iger 
Vsaka didaktična igra vsebuje naslednje elemente (Florišová, 2005): 
 okolje (fizično in socialno okolje - interakcija med učenci); 
 cilji igre (so posvečeni vzgojno izobraževalnim ciljem. cilji igre 

določajo obliko igre.); 
 dejavnosti učencev in učitelja (ki so določene s pravili igre. te 

dejavnosti morajo biti prilagojene starosti in zmožnostim 
učencev. pravila igre določajo obliko in organizacijo učencev. ta 
pravila vključujejo tudi nekatere elemente igre: npr.  
tekmovalnost/sodelovanje med učenci, ekipami); 

 končna ocena (potrjuje realizacijo ciljev igre in mora nagraditi 
učence, ter jih motivirati za nadaljnje aktivnosti.) 

 
Primer dobre prakse – Didaktična igra: Človeško telo 
Predstavljam didaktično igro s temo anatomije človeškega telesa. S 
pomočjo igre učenci lažje usvojijo določene pojme, ki so jim drugače 
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abstraktni (organski sistemi …). Po mojih izkušnjah imajo učenci 
težave z razumevanjem razlike med organskimi sistemi in organi, ki 
jih gradijo, ter kaj so naloge organskih sistemov in posameznih 
organov. Cilji didaktične igre so prilagojeni za 8. razred osnovne šole 
z nižjim izobrazbenim standardom (po učnem načrtu). Lahko pa se 
jih uporablja tudi pri mlajših učencih redne šole.  
 
Cilji didaktične igre: 
Učenci:  
− Vedo, da se organi povezujejo v organske sisteme. 
− Poznajo zgradbo in vlogo posameznih organskih sistemov. 
− Razvrščajo organe po danih kriterijih. 
− Sledijo navodilom posameznih nalog. 
− Urijo strpnost in pozornost. 
 

 
Slika 6: Didaktična igra: človeško telo 

Vir: Lasten 

 
Kartice organov in organskih sistemov 
Igra vsebuje sklop kartic, ki so na hrbtni strani označene z nazivom 
organi, spredaj pa so ali imena ali sličice organov. Drugi sklop kartic 
so kartice z nazivom organski sistemi. Te imajo na sprednji strani 
imena oziroma sličice organskih sistemov. 
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Slika 7: Kartice organov in organskih sistemov 

Vir: Lasten 

 
Joker vprašanja s knjižico pravilnih odgovorov 
Igra vsebuje kartice z osnovnimi vprašanji o človeškem telesu 
(označene z jokerjem). Pred igro lahko učenci z učiteljem kartice 
pregledajo ter se o njih pogovorijo. Če je zahtevnost vprašanj še 
prevelika, lahko po potrebi kartice tudi izločijo iz igre. Učenci lahko 
pravilnost odgovorov preverjajo v knjižici z Joker vprašanji in 
odgovori. 

 
Slika 8: Joker vprašanja s knjižico pravilnih odgovorov 

Vir: Lasten 
 
Igralna plošča in igralna predloga 
Didaktična igra je sestavljena iz igralne plošče, kjer so označena tudi 
posebna polja, prostor za igralne kartice in joker kartice. Zraven so 
tudi priložene igralne predloge za zbiranje kartic. 



194 
 

 
Slika 9: Igralna plošča in igralna predloga 

Vir: Lasten 

 
Navodila za uporabo igre 
Didaktični pripomoček je narejen tako, da se lahko uporabljajo 
posamezne komponente, kar zagotavlja postopnost težavnosti in 
konkretno osvajanje nove snovi ali utrjevanje oz. preverjanje znanja. 
Učitelj se na podlagi sposobnosti in znanja otrok odloči, katere 
komponente in na kakšen način jih bo uporabil. V navodilih je 
predstavljeno nekaj osnovnih načinov uporabe didaktične igre. Po 
potrebi pa lahko učitelj samostojno igro prilagodi. Učitelj mora 
učencem predstaviti posamezne komponente in navodila igre. 
Dokler učenci ne razumejo še dovolj dobro navodil, je ob uporabi 

didaktičnega pripomočka prisoten in jim z nasveti ter razlago 
pomaga. Čez čas, ko učenci usvojijo pravila igre, so lahko bolj 
samostojni. 
 
Osnovno spoznavanje kartic organi 
Učencem predstavimo igralne kartice organov. Učitelj lahko 
spodbuja učence, da ugotovijo razliko med posameznimi karticami. 
Ko ugotovijo, da imajo nekatere kartice z organi na sprednji strani 
sličice, nekatere pa besede, učitelj poda navodilo, da učenci poiščejo 
ustrezne pare. Sličici organa poiščejo ustrezno ime organa. 
 

 
Slika 10: Par organi 

Vir: Lasten 

 
Osnovno spoznavanje kartic organski sistem 
Podobno kot pri karticah organi, spodbujamo učence, da ugotovijo 
razliko med posameznimi karticami. Tudi te kartice razvrstijo tako, 
da sličici organskega sistema poiščejo ustrezno ime organskega 
sistema. 
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Slika 11: Par organski sistem 

Vir: Lasten 

 
Razvrščanje kartic 
Učitelj poda navodilo učencem, da h kartici organskega sistema 
razvrstijo ustrezne organe, ki dotični organski sistem sestavljajo. 
Možno je več načinov za razvrščanje kartic iz sklopa organov v 
ustrezne organske sisteme.  

1. Lahko se uporabijo samo kartice s sličicami. 
2. Lahko se uporabijo samo kartice z besedami. 
3. Lahko pomešamo med seboj kartice z besedami in kartice s 

sličicami. 
 
 

 
Slika 12: Razvrščanje s sličicami in z besedami 

Vir: Lasten 

 

Spoznavanje igralnih predlog 
Učencem predstavimo igralne predloge, kot pripomoček, za igranje 
igro parov. Seveda se to igro lahko igrajo tudi brez predloge, ker pa 
pri svojem poučevanju opazim težave z razlikovanjem organskih 
sistemov in organov, je takšna predloga lahko v pomoč. Predloga je 
koristna tudi pri tistih učencih, ki niso prepričani, kaj je cilj igre in kdaj 
je igra končana. 
 
Iskanje parov s pomočjo igralne predloge 
Lažja verzija 
Kartice iz sklopa ORGANSKI SISTEM obrnemo s pravo stranjo navzdol. 
Učenci žrebajo 4 naključne kartice in jih položijo na igralno predlogo 
v polje, kjer piše ORGANSKI SISTEM. 
 

 
Slika 8: Začetek igre iskanja parov 

Vir: Lasten 

 
Kartice iz sklopa ORGANI premešamo in jih obrnemo s pravo stranjo 
navzdol. Učenci v smeri urinega kazalca odkrivajo po eno kartico, ter 
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iščejo organ, ki bi ustrezal organskemu sistemu na njegovi predlogi. 
Ko takšno kartico najde, jo položi na igralno predlogo, na polje 
ORGANI. Igra je končana, ko so vsa polja na igralni predlogi 
zapolnjena. 
 

 
Slika 913: Konec igre iskanja parov 

Vir: Lasten 

 
Težja verzija 
Igra poteka kot klasična igra iskanja parov. Začnemo s prazno igralno 
predlogo. Učenci sedaj v smeri urinega kazalca odkrijejo po eno karto 
iz sklopa ORGANSKI SISTEM in po eno karto iz sklopa ORGANI. Če 
odkrijejo ujemajoči par, ga lahko položijo na ustrezno polje, na 
igralno predlogo. 
 
Spoznavanje Joker kartic 
Predlagam, da se učenci pred igranjem družabne igre seznanijo tudi 
z joker karticami, na katerih so osnovna vprašanja o človeškem telesu 
(zgradba organskih sistemov, naloge posameznih organskih sistemov 

in organov …). Pravilne odgovore lahko učenci preverjajo v priloženi 
knjižici. Kartice lahko uporabimo v igri kviza, kot nagrado za pravilni 
odgovor lahko zbirajo kartice organov, organskih sistemov … 
 
Družabna igra človeško telo 
Za družabno igro bomo sedaj potrebovali vse komponente igre, ki so 
jih učenci zdaj že spoznali, ter igralno kocko in figurice. Cilj igre je 
zapolniti igralno predlogo, kot pri igri iskanju parov. Učenci začnejo 
igro tako, da vsak igralec izmed kartic ORGANSKI SISTEM izžreba 4 
kartice in jih postavi na ustrezno polje na igralni predlogi. Igralci 
položijo svoje figurice na polje START. V smeri urinega kazalca igralci 
mečejo kocko in prestavijo figurico za toliko polj, kot kaže kocka. Da 
je igra bolj zanimiva, morajo igralci na svoji poti upoštevati posebna 
polja. 
 

 
Slika 1014: Posebna polja 

Vir: Lasten 
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Igralci dobijo kartico ORGANI vsakič, ko pristanejo na polju +1. Ko 
igralci dobijo kartico organi, ki ustreza določenemu organskemu 
sistemu, jo položijo na označeno mesto ORGANI, na igralni predlogi. 
Pravilno razvrstitev organov v organske sisteme lahko preverijo v 
knjižici JOKER. Če učenec pristane na polju -1, mora vrniti eno kartico 
na dno kupčka. Učenci lahko izberejo, ali bodo šli po poti, kjer lahko 
naletijo na polje JOKER. Te kartice vsebujejo vprašanja. Ob pravilnem 
odgovoru, dobi igralec nagrado – kartico, ki je ne potrebuje, lahko 
zamenja s kartico soigralca, ki mu ustreza. Kazni za nepravilni 
odgovor ni. Ker imajo učenci tako večjo možnost zmage, imajo večjo 
motivacijo odgovarjati na vprašanja. Igralec, ki prvi pravilno zapolni 
vse prostorčke na igralni predlogi, zmaga.  
 

 
Slika 11: Zmaga levega igralca 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 
Uporaba didaktičnih iger se mi zdi smiselna pri vseh učencih, še 
posebej pa pri tistih, ki imajo učne težave. Samo razumevanje snovi 
se z njihovo uporabo večinoma izboljša, saj imajo učenci močnejšo 
motivacijo pri sodelovanju. Same igre močno tudi izboljšajo druge 
lastnosti (sodelovanje v skupini, govor, urijo svoje potrpljenje, 
motoriko, sledijo pravilom igre, načrtujejo, opazujejo, sklepajo, 
razmišljajo o različnih strategijah – manjšajo impulzivnost …). 
Predstavljena igra je zasnovana tako, da se lahko uporabljajo samo 
določene komponente igre ali cela družabna igra. Tako je 
zagotovljeno postopno pridobivanje znanja in navajanje na igranje 
didaktičnih iger. S prilagajanjem posameznih komponent, pravil, 
navodil, z različno aktivnostjo učitelja (aktivna vloga, vloga 
opazovalca), lahko upoštevamo različne učne sposobnosti učencev. 
Če si želimo še večjo aktivno vlogo učencev, lahko igro načrtujemo in 
izdelamo skupaj z njimi. 
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Povzetek: Bolezen Covid-19 je Evropo prvič zajela februarja 2020. 
Okužbe so se odvijale v štirih valih in več kot polovica evropskih držav 
je že v samem začetku hitro reagirala z razglasitvijo izrednih razmer 
in z uvedbo različnih zajezitvenih ukrepov, ki so imeli v zadnjih letih 
velik vpliv na posameznikovo življenje, večina ukrepov je bila namreč 
usmerjena v zapiranje javnih življenj, kar je bilo v veliki meri 
doseženo z omejenim dostopom in/ali zapiranjem javnih ustanov in 
storitev, mednje sodi tudi zaprtje vzgojno-izobraževalnih ustanov. V 
članku smo s teoretičnim pregledom analizirali različne dejavnike 
šolanja na daljavo, ki so v različnih segmentih vplivali na učence. 
Zanimalo nas je predvsem, kakšna je bila dostopnost do tehnologije, 
kako, na kakšne načine in kako kvalitetno je po mnenju učencev 
potekalo šolsko delo, kakšno podporo in/ali oporo so imeli učenci in 
kako je tovrstno šolanje na daljavo vplivalo tako na šolske dosežke 

kot tudi na počutje učencev. Analiza temelji na anketnih podatkih z 
2400 slovenskimi učenci, ki je bila pripravljena januarja 2022 v okviru 
Responses to Educational Disruption Survey (v nadaljevanju REDS) 
ter anketnih podatkih naših preučevanih oseb v marcu 2022. Ob tem 
nas je zanimalo tudi, s katerimi izzivi so se učenci soočali ob povratku 
v šolski prostor. Rezultati kažejo, da je navkljub 88 % prvotne 
prisotnosti neprijetnih občutij ob vzpostavitvi šolanja na daljavo, v 
nadaljevanju večina anketiranih zadovoljna s šolanjem na daljavo, pri 
čemer je 55 % učencev spremljalo pouk preko videokonference v 
celoti, stik z učitelji je potekal tudi po elektronski pošti in 33 % 
učencev se je poslužilo komunikacije z učiteljem preko osebnega 
telefona. Skoraj 40 % anketiranih učencev je imela na voljo tudi 
pomoč staršev. Več kot 50 % anketirancev izrazi, da so prejeli višje 
ocene, kot bi jih sicer, četudi jih več kot 50 % izrazilo zaskrbljenost 
glede učenja, 66 % pa jih je pogrešala stik s sošolci. Ugotavljamo, da 
so na uspeh in počutje deloma vplivale tudi razmere domačega 
okolja in primarne družine. Kar 88 % anketirancev se je veselilo 
odprave ukrepov in prilagoditev v zvezi s Covid-19. 
 
Ključne besede: Covid-19, šolanje na daljavo, izzivi učencev in 
perspektiva 
 
Abstract: Covid-19 disease hit Europe for the first time in February 2020. 
Infections took place in four waves. More than half of European countries 
responded quickly by declaring a state of emergency and introducing 
various containment measures that have had a major impact on 
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individual«s life in recent years. Most of the measures were aimed at 
closing public lives, which was largely achieved by limited access and / or 
closing public institutions and services, including the closure of educational 
institutions. In the article, we used a theoretical review to analyze various 
factors of distance learning that influenced students in different segments. 
We were mainly interested in the availability of technology, how, in what 
ways and how well the school work was carried out by the students« 
opinion, what kind of support  they had and how this kind of distance 
learning affected both, as school achievements and as the well-being of 
students. The analysis is based on a survey of 2,400 Slovenian students, 
prepared in January 2022 as part of the Responses to Educational 
Disruption Survey (hereinafter REDS) and a survey of our respondents in 
March 2022. We were also interested in the challenges that were students 
faced on their return to the school premises. The results show that despite 
of 88% of the initial presence of unpleasant feelings when establishing 
distance learning, most respondents are satisfied with distance learning, 
with 55% of students attending classes by videoconferencing in full,  they 
also contacted teachers by e-mai, 33% of students used communication 
with the teacher via personal phone. Almost 40% of the surveyed students 
also had the help of their parents. More than 50% of respondents said they 
received higher grades than they would have in phisical classroom, 
although more than 50% expressed concerns about learning and 66% 
missed contact with classmates. We found out that success and well-being 
were partly influenced by the conditions of the home environment and the 
primary family. 88% of respondents supported with the abolition of 
measures and adjustments regarding Covid - 19.  
 

Keywords: Covid-19, distance learning, challenges for the students and 
future perspectives
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UVOD 
Covid-19 se je decembra 2019 uradno prvič pojavil v Vuhanu na Kitajskem 
(WHO, 2020). Bolezen se je hitro širila po vsem svetu. Do 14. 3. 2022 naj bi 
se na vsem svetu okužilo že 458 milijonov ljudi, umrlo pa naj bi jih okoli 6 
milijonov (Statista Facts and Figures, 2022). Covid-19 je Evropo prvič zadel 
okoli februarja 2019. Okužbe so se odvijale v večih valih, ki so imeli različno 
močne vplive. Države so hitro reagirale z uvajanjem različnih zajezitvenih 
ukrepov (Frontex, 2020). Več kot polovica Evropskih držav je razglasila 
izredne razmere, s čimer pa tudi ukrepe, ki so imeli v zadnjih letih velik vpliv 
na naša življenja, saj je bila večina ukrepov usmerjena k omejitvam 
druženja, kar je bilo v veliki meri doseženo z zapiranjem javnih ustanov in 
raznih storitev. V prispevku nas je zanimalo, kako je Covid-19 vplival na 
šolanje učencev tako doma kot tudi v tujini. Zanimalo nas je predvsem, 
kakšna je bila dostopnost do tehnologije, na kakšne načine in kako 
kvalitetno je po mnenju učencev potekalo šolsko delo, kakšna podpora jim 
je bila zagotovljena in kako je tovrstni način izobraževanja vplival na 
posameznikove rezultate, mednje prištevamo tako šolske dosežke 
učencev, kot tudi njihovo počutje za časa šolanja na daljavo. Analiza temelji 
na anketnih podatkih med 2400 slovenskimi učenci v okviru Unescove 
ankete REDS, ki je bila oblikovana januarja 2022 ter 86 anketiranih učencev 
Osnovne šole Vič. 
 
Namen raziskave 
Namen raziskave je s teoretičnim pregledom analizirati različne dejavnike 
šolanja na daljavo, ki so v različnih segmentih vplivali na učence, ugotoviti, 
kakšna je bila dostopnost do tehnologije, kako, na kakšne načine in kako 
kvalitetno je po mnenju učencev potekalo šolsko delo, kakšno podporo 
in/ali oporo so imeli učenci in kako je tovrstno šolanje na daljavo vplivalo 

tako na šolske dosežke kot tudi na počutje učencev. Ob tem nas je zanimalo 
tudi, kako so učenci doživljali prehod iz fizičnega pouka na pouk na daljavo, 
s katerimi izzivi so se učenci soočali ob povratku v šolski prostor. Preverili 
smo zadovoljstvo učencev glede šolanja na daljavo. Raziskovalno vprašanje 
je, kakšna so občutja in njihovo zadovoljstvo ob vzpostavitvi šolanja na 
daljavo, na kakšne načine so bili le-tega deležni in katerih tehnološko-
komunikacijskih načinov so se posluževali za vzpostavljanje stikov z učitelji. 
Zanimalo nas je tudi, ali so intervjuvani učenci imeli pri šolanju na daljavo 
suport in podporo primarne družine. Več kot polovica Evropskih držav je že 
v samem začetku Covid-19 hitro reagirala z razglasitvijo izrednih razmer in 
z uvedbo različnih zajezitvenih ukrepov, ki so imeli v zadnjih letih velik vpliv 
na posameznikovo življenje, večina ukrepov je bila namreč usmerjena v 
zapiranje javnih življenj, kar je bilo v veliki meri doseženo z omejenim 
dostopom in/ali zapiranjem javnih ustanov in storitev, mednje sodi tudi 
zaprtje vzgojno-izobraževalnih ustanov. Današnji učenci sedijo v »čakalnici 
znanja«, priča smo situaciji, ko sta predstavo in pomen tako učilnice kot 
tudi samega pouka zamenjala dnevna soba in Zoom konferenca, znanje je 
postalo dostopnejše za vsakogar, biti aktiven učenec pa je prineslo različne 
nevšečnosti in negotovosti. Iz naslova tega smo želeli preveriti, kako so se 
učenci soočali z ocenjevanji znanja, koliko se jih je spopadalo z 
negotovostjo ter kakšna občutja je zanje doprinesla odprava ukrepov zoper 
Covid-19. Pričakujemo, da nam bodo učenci dali odgovore na to, kaj jih je 
v zadnjih letih izobraževanja na daljavo najbolj motilo, koliko jih ni bilo 
zmožno sodelovati pri pouku, kolikšna je bila dostopnost do tehnologij 
primernih za poučevanje na daljavo, kolikšen delež pouka so imeli preko 
videokonferenc, kaj bi želeli spremeniti in kakšna so njihova občutja s 
tovrstno obliko šolanja. Gre za primer dobre prakse, ki opozarja na širšo 
problematiko v/izključevanja mladih iz družbe. Izključenost se kaže na treh 
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dimenzijah (Zavratnik Zimic, 2000, str. 834): ekonomski vidik 
(nedostopnost do tehnoloških sredstev, potrebnih za šolanje na daljavo), 
družbena dimenzija (pomanjkanje participacije v procesu odločanja ter 
pomanjkanje znanja uporabe tehnoloških pripomočkov) in politični vidik 
(država s sprejemanjem pravnih aktov določa politične in civilne pravice, ki 
o(ne)mogočajo mlademu človeku, da je vključen v družbo, vzpostavlja 
interakcije s sovrstniki in tako razvija svoj socialno-emocionalni razvoj). 
Prispevek raziskave je med drugim tudi boj proti socialni izključenosti 
učencev. Širšo javnost želimo ozavestiti o problematiki neenakopravnosti 
učencev znotraj procesa šolanja na daljavo in zaznana družinska opora 
(Kuhar in Razpotnik, 2011) daje varljiv občutek varnosti, ki je le začasno 
varovalo pred potencialno socialno izključenostjo iz družbe. 
 
Metodologija 
Raziskava temelji na kvantitativni raziskovalni paradigmi. Uporabljena je 
bila deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja. Za potrebe raziskave 
je bilo oblikovanih sedem anketnih vprašanj. Cilj je bil pridobiti konkretne 
in pristne odgovore učencev glede Covid-19, šolanja na daljavo, izzivov in 
perspektive šolanja na daljavo.  
 
Preučevane osebe 
V kvalitativni raziskavi smo opravili anketo z učenci 9. razreda, 37 dečkov 
in 49 deklic, starih med 13 in 14 let. Za tehniko zbiranja podatkov je bil 
uporabljen anketni vprašalnik, znotraj kater so lahko sodelujoči v polni meri 
izrazili svoja mnenja, stališča in poglede o vplivih Covid-19 na šolanje 
učencev v Sloveniji, razpoložljivost tehnologinje in omogočenost miru in 
tišine ter kakšna sta bila pomoč in podpora učiteljev in staršev pri šolskem 
delu ter kakšna je bila pomoč učiteljev. Uporabljeno je bilo namensko 

vzorčenje. V raziskavo je bilo vključenih 86 učencev 9. razreda Osnovne šole 
Vič, ki prihajajo iz Ljubljane, od tega je bilo 8 vprašalnikov nerešenih. 
 
Postopek zbiranja podatkov 
Skupno je bilo analiziranih 78 anket. Zbiranje podatkov je potekalo na 
individualni ravni med 14. marcem 2022 in 28. marcem 2022. Odgovori so 
bili analizirani v času od 29. marca 2022 do 12. aprila 2022. V raziskavi so 
bila upoštevana temeljna načela kodeksa etike raziskovanja na področju 
družboslovja, to je prostovoljnost udeležbe in možnost odpovedi 
sodelovanja. Zagotovljene so bile tudi objektivnost, anonimnost, zaupnost 
in zaščita osebnih podatkov. 
 
Postopek obdelave podatkov 
Intervjuji raziskave so bili obdelani s kvantitativno analizo. Pri prebiranju 
odgovorov (iz zbranega gradiva) nam je bil v pomoč program Microsoft 
Office 2003, kamor je bil narejen zapis anketnih vprašalnikov in njihovih 
odgovorov. Obdelava in analiza sta potekali z uporabo merskih postopkov, 
ki dajo števila, in z operacijami nad števili (Mesec, 1997).  
   
Ugotovitve 
Covid-19 in šolanje učencev v svetu 
Covid-19 je v zadnjih dveh letih močno vplival na posameznikovo življenje, 
še posebej zaradi omejitev gibanja in/ali druženja ter zapiranja določenih 
ustanov in storitev. Z zapiranjem javnih ustanov pa so se zaprle tudi šole 
(Frontex, 2020). Leta 2021 je imela večina držav šole popolnoma zaprte. 
Zaradi Covid-19 in posledičnega zaprtja šol se je leta 2020 na daljavo 
izobraževalo kar 1,5 milijarde otrok iz 188 držav (OECD 1, 2021). Zavedati 
se je treba, da ukrepi niso prizadeli le učencev, temveč tudi učitelje, ki 
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pogosto niso imeli ustrezne opreme in znanja za spoprijemanje z nastalo 
situacijo, kar je učiteljem sprva oteževalo samo izvedbo pouka, kar se je 
pokazalo zlasti v revnejših državah (ECLAC-UNESCO, 2020). Podatki nam 
nazorno prikazujejo, da so bili v 30 državah med 1. 1. 2020 in 20. 5. 2021 
vrtci zaprti povprečno 55 dni, osnovne šole 78 dni, nižje srednje šole 92 dni 
in višje srednje šole 101 dni, kar je skoraj tretjina (28 %) vseh učnih dni 
običajnega šolskega leta v vrtcih in več kot polovica (50 %) v višjih srednjih 
šolah (OECD 1, 2020). Šolanje, pouk in dostopnost do gradiva je potekalo 
na različne načine, tako preko interneta, televizije, kot tudi radia idr. V 80 
% držav, kjer so zbirali tovrstne podatke, so preko spleta sodelovali učenci 
in učitelji vsaj eno uro na dan, medtem ko je splet med drugim tudi 
predstavljal pomembno komunikacijsko vez med ključnim trikotnikom - 
starši, učenci in učitelji (OECD 2, 2020). Prispevki, ki obravnavajo šolo na 
daljavo, ugotavljajo, da so bili učinki in uspešnost šole na daljavo odvisni od 
naslednjih segmentov: (1) tehnološke sposobnosti, (2) dostopnosti do 
učnih nalog, (3) možnosti interneta, kar je prineslo tudi stroške, (4) 
dostopnosti izobraževanja in (5) dostopnosti do različnih učnih virov (Lubis 
in Dasopang, 2021).  Do tedaj, Covid-19 situacije, vpeljani šolski sistemi 
doma in po svetu so bili različni, vendar pa se je pokazalo, da je šolanje na 
daljavo slabše od poprej obstoječih sistemov. Šolanje na daljavo namreč 
jasno nakaže na vrzeli v znanju učencev na vseh nivojih izobraževanja. 
Poleg tega analiza šolanja na daljavo jasno izpostavi problem dostopnosti 
in uporabe tehnologije ter ostalih komunikacijskih sredstev, učenci izražajo 
skrb nad načini ocenjevanja znanja, zaznati je slabšo psihološko 
pripravljenost učencev, odpor in monotonijo. Rezultati pričajo, da so 
učenci za izpolnjevanje enostavnih in preprostih nalog, za dosego cilja, 
morali imeti trdno voljo, ki je pogosto umanjkala (Batdi, Talan in Dogan, 
2021). V ZDA so ugotovili, da so vplivi za zaključevanje študija na univerzah 

negativni, da je imelo težave 3–6 % učencev (Bird, Castleman in Lohner, 
2022), ob tem pa se poraja zaskrbljenost, saj bi dolgotrajna oblika 
tovrstnega načina izobraževanja lahko imela globlje in dlje trajajoče 
posledice, kot so povečanje revščine in zmanjšanje blaginje določenih 
skupin, ki imajo slabše pogoje (McKinsey in Company, 2021). Kitajske 
analize pričajo, da je bil pouk na daljavo vseeno boljši kot pouk, ki je pred 
Covid-19 potekal brez podpore učiteljev (Clarck, Nong, Zhu in Zhu, 2020). 
 
Vpliv Covid-19 na šolanje učencev v Sloveniji 
Tudi v Sloveniji se je pouk preselil na internet. Analiza Zavoda za šolstvo je 
pokazala, da so učitelji poučevanje na daljavo doživljali kot velik izziv in da 
je bilo to zahtevnejše in bolj stresno, kot poprejšnja oblika poučevanja. 50–
60 % učiteljev opredeljuje šolanje na daljavo iz prizme slabše kakovosti. Na 
začetku je namreč 33 % učiteljev pouk izvajala tako, da so dali pisna 
navodila za samostojno delo, medtem ko je 51–60 % učiteljev kombinirala 
videokonference in pisna navodila (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 
2020). Podatki jasno kažejo, da je bilo za učence z dostopno ustrezno 
tehnologijo šolanje učinkoviteje. Trdijo sicer, da so si nekateri učenci 
zapomnili do 50 % več kot v učilnici in pa tudi, da je šolanje na daljavo 
zahtevalo od učencev od 40–60 % manj časovnega vložka za učenje (WEF 
forum, 2020). Na vprašanje, Kako so se socializirali v času šolanja na 
daljavo, je več kot 50 % učencev odgovorilo, da so sami gledali filme ali 
videe in prav tako skoraj 50 %, da so si dopisovali ali pa se srečali na video 
klicih, medtem ko jih je približno 40 % izrazilo, da so večinoma sami igrali 
videoigre. Raziskava ZRSS je pokazala, da je bila na večini šol na začetku 
velika zmeda, nato pa so se stvari ujele v rutino in dobile svoj ritem – 
normalizirale. Rezultati nazorno prikazujejo, da je bil za dijake pouk na 
daljavo težak, otežkočen in obremenjujoč ter da bi se tovrstnemu 
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problemu moralo posvetiti več pozornosti in poiskati rešitve zanje. Ob tem 
večina dijakov izraža, da so si preko dneva bolje razporedili delo ter da so 
se doma lažje učili kot v šoli, medtem ko je večina pogrešala dodatno 
razlago učitelja. 
 
V nadaljevanju so predstavljeni podatki za Slovenijo, ki so bili pridobljeni v 
okviru UNESCOVE ankete. S pomočjo le-teh smo želeli analizirati pogoje za 
šolo na daljavo med učenci, potek šolanja na daljavo in rezultate šolanja na 
daljavo ter podati smernice in/ali priporočila. 
 
Razpoložljivost tehnologije in omogočenost miru in tišine 
Eden od predpogojev za šolanje na daljavo je tudi dostop do računalniške 
strojne opreme, ki potencialno predstavlja prvo oviro dostopa do gradiv in 
učnih ur. Razvidno je (Slika 1, str. 3), da je večina (95,4 %) učencev imela 
dostop do namiznega ali prenosnega računalnika, prav tako pa je zelo 
podoben delež vprašanih imelo (tudi) pametni telefon. Občutno nižji delež 
(49 %) anketiranih je imelo dostop do tabličnega računalnika.   
 

 
Slika 1: Dostopnost do računalniške opreme 

Vir: UNESCO, Response to Educational Disruption Survey, 2022 
 

Ključen faktor pri šolanju na daljavo pa je bila tudi dostopnost do interneta, 
ki je pogoj do dostopanja učnih ur in vsebin. Večina, 91 %učencev (Slika 2, 
str. 3), je imela dovolj dobro povezavo s spletom. Zgolj 9 % anketiranih ima 
slabo izkušnjo z dostopom in/ali delovanjem interneta, medtem ko je 
zanemarljiv delež tistih, ki dostopa do interneta sploh niso imeli. 
 

 
Slika 2: Dostopnost do interneta 

Vir: UNESCO, Response to Educational Disruption Survey, 2022 
 
Veliko ljudi med pandemijo ni imelo svojega računalnika (Slika 3, str. 4), kar 
je predstavljalo velik izziv, ko se je moralo več oseb iz istega gospodinjstva 
hkrati udeleževati pouka na daljavo. Razvidno je, da je imelo 69 % učencev 
dostop do svojega računalnika, 46 % je imela dostop do lastnega tabličnega 
računalnika, pri čemer jih slabih 10 % ni bilo zadovoljnih s tovrstnim 
spremljanjem šole. Po drugi strani pa je imelo dostop do lastnega 
pametnega telefona, kar 90 % vseh vprašanih in le dobrih 5 % vprašanih ni 
bilo zadovoljnih s tovrstnim dostopom do vsebin.  
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Slika 3: Uporaba tehničnih naprav 

Vir: UNESCO, Response to Educational Disruption Survey, 2022 
Poleg zagotovitve strojne in programske opreme in dostopa do spleta pa je 
za dobre pogoje šolanja na daljavo pomemben tudi delovni prostor učenca. 
 

 
Slika 4: Domači pogoji za zagotovitev šolskega dela 

Vir: UNESCO, Response to Educational Disruption Survey, 2022 
 
Zaradi šolanja na daljavo so bile domače razmere velik pogoj za uspešno 
izvedbo pouka in pridobljeno znanje. Na sliki 4 (str. 4) so razvidne 
ugotovitve, da je le 49 % otrok imelo zagotovljen tih prostor, mizo ter stol; 
medtem ko 7 % učencev ni imelo omogočenih tovrstnih pogojev za 
uspešno delovanje in učenje. Ob tem je potrebno poudariti, da le 55 % 
anketiranih pritrjuje temu, da so imeli izpolnjene vse pogoje za opravljanje 
šolskega dela. Poleg tega pa je kar 48 % vprašanih moralo v šolskem času 
skrbeti za sorojence, medtem ko jih je 20 % skrbelo za bolne ali starejše 

družinske člane. Na drugi strani pa smo priča pozitivnim učinkom šolanja 
na daljavo, saj se je kar 84 % anketiranih počutilo varneje kot v šoli. 83 % 
anketiranih je doma občutilo veselje in pritrjevalo k zadovoljstvu domače 
kuhe, saj 75,5 % ni pogrešalo šolske prehrane.  
Pomoč in podpora učiteljev in staršev pri šolskem delu 
Uporaba tehnologije za šolanje na daljavo je povzročila velik porast sedenja 
pred ekrani. Kar 70 % učencev se namreč strinja s trditvijo, da se je njihov 
čas na računalniku povečal, 46 % anketiranih je porabilo več časa za 
pametnim telefonom in kar 61 % se je povečal čas uporabe interneta (Slika 
5, str. 4). Zanimivo je tudi, da je 80 % učencev pridobivalo informacije 
večinoma preko z računalnika, knjige pa je uporabljalo okoli 35 % učencev.  
 

 
Slika 5: Sprememba uporabe virov v primerjavi s pred Covid-19 obdobjem 

Vir: UNESCO, Response to Educational Disruption Survey, 2022 
 
Šole se med seboj razlikujejo po zagotavljanju študijskih gradiv in literature 
(Slika 6, str. 5). Zgolj 10 % anketirancev je gradiva dobivalo po pošti, 
medtem ko je kar 93 % anketiranih gradivo prejelo na šolskih portalih in 75 
% jih je gradivo dobivalo po elektronski pošti, znatno manj, slabih 50 %, pa 
je gradivo prejemalo s pomočjo prenosa datotek na druge načine, kot sta 
Google drive ali One drive.  
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Slika 6: Pridobivanje in/ali dostopnost do gradiva 

Vir: UNESCO, Response to Educational Disruption Survey, 2022 
 
Iz podatkov je razvidno (Slika 6, str. 5), da je 55 % komunikacije potekalo 
preko videokonferenčnih orodij, medtem ko se manj kot 10 % učencev 
tovrstne oblike pouka ni posluževalo. Slabih 20 % anketirancev se je 
posluževalo videokonferenc pri delu z manjšimi skupinami, občutno manj 
pa s pomočjo elektronske pošte, messengerja ali telefonov. Računalniška 
oprema je služila tudi za komunikacijo s sošolci v zvezi s šolo. Učenci gradiv 
praviloma niso rabili tiskati oziroma so natisnjena gradiva prejeli s strani 
šole.  

 
Slika 6: Frekvenca in načini komunikacije z učitelji 

Vir: UNESCO, Response to Educational Disruption Survey, 2022 

44,2 % učencev (Slika 7, str. 6) izraža zadovoljstvo s kratkimi video navodili 
s strani učiteljev, medtem ko 39,4 % tovrstna oblika komunikacije ni bila 
blizu. 47,5 % učencev je svoje mnenje in/ali ideje delilo s sovrstniki preko 
računalnika. 40,6 % anketiranih je bila uporaba videokonferenc v namen 
pouka zelo všeč; medtem ko 14,9 % vprašanih pritrjuje, da jim ni bilo všeč 
individualno posvetovanje z učiteljem po videu, 14 % pa se ne strinja s 
komunikacijo z učitelji po telefonu in elektronski pošti. Nizek je odstotek 
tistih učencev, ki so zadovoljni s prejemanjem navodil za pouk preko medija 
radija in/ali televizije.  
 

 
Slika 7: Zadovoljstvo uporabe različnih komunikacijskih sredstev 
Vir: UNESCO, Response to Educational Disruption Survey, 2022 

 
Pomoč učiteljev 
Povratne informacije učiteljev (Slika 8, str. 6.) so učenci prejemali tako 
ustno preko aplikacij (za celotno skupino ali samo del skupine ter 
individualno), kot tudi pisno, v obliki ocen. Najpogosteje (92,3 %) so se 
učitelji posluževali pisne povratne informacije, zgolj 7,7 % anketiranih 
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takšne informacije ni dobilo, dobra tretjina pa vedno. Podobno je pri 
povratni informaciji v obliki ocene (le slabih 10 % vprašanih ocen ni prejelo, 
27,1 % pa vedno). Med najredkejšo obliko posredovane povratne 
informacije se prišteva individualna ustna povratna informacija, ki je nikoli 
ni dobila slabih 33 % učencev in ustna povratna informacija v majhnih 
skupinah, ki je nikoli ni dobilo 28,7 % učencev. Kljub temu da se učenci in 
učitelji niso videvali v živo, je bila vloga učiteljev (Slika 9, str. 6) ključen 
faktor na doživljanje šolanja na daljavo. Velika večina učencev (89 %) se 
strinja, da so bili učitelji na voljo, ko so jih potrebovali in 82 % je mnenja, 
da so učitelji dajali redne povratne informacije; na drugi strani pa je moč 
prepoznati, da je 51,3 % učencev mnenja, da se učitelji niso prilagajali 
njihovim potrebam. 

 
Slika 8: Povratna informacija učiteljev 

Vir: UNESCO, Response to Educational Disruption Survey, 2022 
 

 
Slika 9: Vloga učiteljev 

Vir: UNESCO, Response to Educational Disruption Survey, 2022 

  
Ker pomoč učiteljev ni bila vedno na voljo (Slika 10, str. 7), so učenci morali 
za pomoč prositi tistega, ki jim je tovrstno pomoč bil pripravljen ponuditi. 
66 % učencev se strinja, da se jim nikoli ni zgodilo, da za pomoč niso mogli 
prositi nikogar, okoli 9 % pa trdi, da je bilo to nekaj, s čim so se soočali 
pogosto ali pa vedno. Največkrat so na pomoč priskočili starši, ki so bili v 
39 % primerov pogosto ali vedno na voljo in le 10 % učencev ni moglo nikoli 
dobiti pomoči staršev ali skrbnikov. Po izkušnjah polovica učencev, jim 
sorojenci niso nudili pomoči in podpore.  
 

 
Slika 10: Pomoč družinskih članov 

Vir: UNESCO, Response to Educational Disruption Survey, 2022 
 
Rezultati in/ali spremembe, ki jih je prineslo šolanje na daljavo 
Pri mnogih učencih (Slika 11, str. 7) se je spremenil odnos do pouka, 
doživljanje le-tega in pridobivanje gradiva. Skoraj 30 % učencem se je 
zmanjšala motivacija, da bi zaključili delo in več kot 20 % se je zmanjšala 
kvaliteta njihovega šolskega dela. 21 % učencev jih je tudi mnenja, da se je 
zmanjšala njihova samozavest ter volja, da bodo uspeli zaključili delo in 
bodo sledili šolskemu delu, 35 % jih izraža, da se je povečala količina stvari, 
ki jih je motila ob šolskem delu, 30 % pa se je povečala raznolikost nalog, ki 
so jih prejeli. Zaznati je tudi pozitivni spekter, saj jih kar 42 % pritrjuje, da 
so nadgradili svoje sposobnosti dostopanja do gradiv na internetu.  
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Slika 11: Posledice šolanja na daljavo na sodelovanje in delo učencev pri pouku 

Vir: UNESCO, Response to Educational Disruption Survey, 2022 
 
Kot smo že omenili, je imelo šolanje na daljavo velik vpliv (Slika 12, str. 7) 
na kvaliteto pridobljenega znanja in posledično tudi na višino pridobljene 
ocene. Kar 7 % učencev je mnenja, da so prejeli višje ocene kot pred Covid-
19, navkljub temu, da jih je le 42 % naredilo tiste naloge, ki jih je bilo 
potrebno oddati. 72 % učencev se strinja, da je bil učinek učenja na daljavo 
iz vidika dolgotrajnega znanja slabši kot pred Covid-19. Skoraj 50 % učencev 
je težko razumela gradivo, ki so ga prejeli s strani učitelji, dobrih 60 % 
učencev pa se je posluževalo pomoči sošolcev ali drugih, da so lahko 
uspešno končali delo, medtem ko 23 % anketiranih izraža, da niso uspeli 
dobiti potrebne šolske pomoči.  
 

 
Slika 12: Učni rezultati 

Vir: UNESCO, Response to Educational Disruption Survey, 2022 
 
Kar 60 % vseh učencev (Slika 13, str. 8) priča, da je bilo pri šolanju na daljavo 
težje oceniti svoj napredek kot pri običajnem šolanju in kar 49 % pritrjuje 
temu, da jim je bilo težje izboljšati svoje delo z odzivi, ki so jih prejeli od 
učiteljev. Skoraj 50 % učencev meni, da so se pri tovrstnem načinu šolanja 
naučili manj kot poprej, medtem ko je iz rezultatov razvidno, da se večina 
anketirancev strinja, da so se pri nekaterih predmetih naučili več kot 
poprej. 
 

 
Slika 13: Znanje in napredek znotraj Covid-19 

Vir: UNESCO, Response to Educational Disruption Survey, 2022 
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Šolanje na daljavo je bilo z vsemi tehnološkimi zahtevami in drugimi 
novitetami za večino učencev nekaj popolnoma novega in mnogi so imeli 
težave s komunikacijo z učitelji, kar je vplivalo tudi na njihovo samopodobo. 
Prav tako se 56 % učencev strinja, da so se težko vzdrževali dolgotrajno 
pozornost in koncentracijo in 42 % priča o tem, da so težko dostopali do 
preostalih oblik pomoči, ki so jih imeli na voljo s strani šole. Kar 28 % vseh 
anketirancev se je počutilo, kot da ne morejo prositi za pomoč in kar 48 % 
se je občutilo, da jih šola ne podpira. Več kot 80 % učencev je pogrešalo stik 
s sošolci in skoraj 60 % je šola predstavljala stres. Na drugi strani podatki 
pričajo, da se je kar 75 % učencev med šolanjem na daljavo počutilo 
zdravega in fit in več kot 50 % je imelo več časa za druge izvenšolske 
aktivnosti. Učenčeva občutljivost se je povečala, saj je 50 % mnenja, da so 
se razburili zaradi stvari, zaradi katerih se poprej ne bi (kot kažeta Sliki 14 
in 15, str. 8). 
 

 
Slika 14: Počutje učencev 

Vir: UNESCO, Response to Educational Disruption Survey, 2022 

 
Slika 15: Vpliv na zdravje učencev 

Vir: UNESCO, Response to Educational Disruption Survey, 2022 
 
ZAKLJUČEK 
Covid-19 je imel v zadnjih letih ogromen vpliv na naša življenja in na 
izobraževanje. V primerjavi z dosedanjo prakso šolanja je Covid-19 zahteval 
hitro uvedbo izobraževanja na daljavo, posledica česar je bila prepreka 
osebnega stika med učenci in učitelji, pouk v živo v razredu, ob enem pa je 
prinesel številne digitalne tehnologije, ki so prinašale svoje prednosti in 
slabosti. V svetu je Covid-19 prizadel kar 1,5 milijarde učencev, pri čemer 
33 % učencev ni bila zmožna sodelovati pri pouku, ker doma niso imeli 
zagotovljenih potrebnih pogojev za aktivno šolanje na daljavo, mednje 
uvrščamo dostopnost do spleta in komunikacijskih sredstev. V Sloveniji so 
bile osnovne šole zaprte 94 dni med 1. januarjem 2020 in 20. majem 2021, 
medtem ko so bile v povprečju v OECD zaprte 101 dan (OECD 3, 2021). 
Zaradi primerjalne razvitosti Slovenije je imelo 90 % učencev primerljivo z 
drugimi podobnimi državami sveta, računalnik ali telefon, vendar pa je bilo 
nekaj več težav z dostopanjem do interneta ter domačo učno pomočjo 
družinskih članov. Skoraj 40 % jih ni imelo doma nikogar, ki bi jim lahko 
pomagal pri stvareh, kjer so pomoč potrebovali, 60 % učencev pa izraža, da 
jim je tovrstna oblika šolanja predstavljala stres. Več kot 50 % učencev je 
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imelo pouk v celoti preko videokonferenc, 33 % pa samo za del pouka. 
Gradiva so najpogosteje dobivali preko šolskega portala, sledi e-pošta, pa 
tudi Google drive idr. Čeprav so učenci tudi sicer veliko pred računalniki, pa 
so bili pri komunikaciji z učitelji najbolj zadovoljni s kratkimi video navodili 
in videokonferencami za del pouka, precej manj z Zoomom za cel čas 
pouka, kar učenci uvrščajo med najbolj naporne in neefektivne oblike 
načine podajanja učne snovi in komunikacije z učitelji. Povratno 
informacijo so najpogosteje dobili v pisni obliki, 50 % pa jih je izrazilo, da bi 
se učitelji bolje odzivali na njihove potrebe in s tem potrebne prilagoditve. 
Učenci so imeli največ težav z motivacijo za učenje. Ob tem ugotavljamo, 
da je bil prehod na spletno poučevanje hiter in nenačrtovan in, da program 
učenja ni bil prilagojen za delo po internetu (Badti, Talan in Dogan, 2021). 
Podatkov za Slovenijo, ki bi natančno analizirali pouk, je malo, z našo 
raziskavo smo ugotovili, da se je več kot 80 % učencev veselilo vrnitve v 
običajne šolske klopi, navkljub temu, da pomembno pa je, da se ugotovi, 
kakšne so posledice, da se jih lahko ustrezno reši. Učenci seveda težko 
ocenijo, ali bi lahko bilo drugače, če bi bili programi dela prilagojeni, vseeno 
pa se lahko iz te izkušnje naučimo veliko stvari in se v primeru ponovitve 
tovrstne situacije, lažje prilagodimo. Tovrstni način šolanja naj bi imel poleg 
svojih mnogoterih slabosti tudi prednosti. Pokhrel in Chettri (2021) v svoji 
raziskavi ugotavljata, da se je pospešila digitalizacija v šolanju. Rezultati 
njune raziskave pričajo, da so učenci pridobili na svojih sposobnostih za 
iskanje in dostopanje do gradiv preko spleta, naučili pa so se uporabljati 
tudi nove aplikacije. Tudi tovrstna pridobitev novih veščin je koristna ob 
primeru ponovitve podobne situacije v prihodnosti. Rezultati predočijo 
tudi korist, da si je večina učencev individualno organizirala šolski dan, 
posledično so imeli več časa za druge aktivnosti izven šole (79 %), nekateri 
(27 %) so se doma več naučili in nekateri (53 %) pa celo izražajo, da so se 

doma počutili varneje kot poprej. Morda se lahko takšne metode dela 
uporabijo tudi sicer v običajnih časih, če je potrebno kakšno nadomeščanje 
praznika, bolezni morda zaradi učitelja in tako naprej. Pomembno pa je, da 
se vsi naučimo bolje uporabljati tehnologijo in da so šole in učitelji tudi 
ustrezno opolnomočeni ter, da imajo nekaj rezervnih računalnikov tudi za 
učence. Rezultati jasno sporočajo, da so bili učenci v povprečju zadovoljni 
s šolanjem na daljavo, pri čemer je 55 % učencev spremljalo pouk preko 
videokonference v celoti, stik z učitelji je potekal tudi po elektronski pošti 
in 33 % učencev se je poslužilo komunikacije z učiteljem preko osebnega 
telefona. Skoraj 40 % anketiranih učencev je imelo na voljo tudi pomoč 
staršev. Več kot 50 % anketirancev izrazi, da so prejeli višje ocene, kot bi jih 
sicer, četudi jih več kot 50 % izrazilo zaskrbljenost glede učenja, 66 % pa jih 
je pogrešalo stik s sošolci. Ugotavljamo, da so na uspeh in počutje deloma 
vplivale tudi razmere domačega okolja, predvsem primarne družine. 
Vsekakor je bilo zadnjih nekaj let zelo zanimivo doživetje, kar dokazuje, da 
svet še ni popolnoma pripravljen na tovrstno in podobno situacijo in 
pomen ter uporabnost tehnologije, četudi se zdi, da so nekatere stvari 
potekale učinkoviteje na daljavo.  
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petraomejec@gmail.com 
 
Povzetek: V članku je predstavljena raziskava o zadovoljstvu 
zaposlenih v vrtcu, s katero želim ugotoviti, kako pomembna so 
področja, ki vplivajo na posameznikovo zadovoljstvo. Gre za pet 
področij, ki pomembno vplivajo na posameznikovo delovanje na 
delovnem mestu, o katerih pišejo že avtorji, kot so W. Glasser (teorija 
izbire) ter mnogi vodje organizacij skozi svoje managerske izkušnje. 
Delovno okolje, profesionalni razvoj, vodenje, sodelovanje med 
vzgojiteljskim parom ter odnosi s sodelavci so področja, ki 
pomembno vplivajo na posameznikovo zadovoljstvo, zato jih kot 
pomembne elemente vključim v raziskavo. V članku analiziram 
različne opredelitve zadovoljstva zaposlenih, pomembnost 
motivacije na kvalitetnejše delo zaposlenega, kazalnike 
kakovostnejšega dela, ki vplivajo na celotno organizacijo ter pomen 
vodenja za posameznika in celotno organizacijo. Področja, ki se 
dotikajo vprašanj posameznikove motivacije, so predstavljena tako v 
teoretičnem delu skozi oči drugih avtorjev, kot tudi v empiričnem 
delu prispevka kot rezultati raziskave vrtca Murenčki. Na 

zadovoljstvo zaposlenih vpliva motiviranost posameznika, občutek 
pripadnosti, možnost profesionalnega razvoja, nagrade in pohvale, 
predvsem pa elementi, ki so bolj osebnostne narave; odnosi med 
zaposlenimi, odnos med vodjem in zaposlenim(i), odnos med 
vzgojiteljskim parom ter odnosi med drugimi zaposlenimi. Anketni 
vprašalnik je pripravljen tudi za longitudinalno raziskovanje, ki 
vodstvu vrtca lahko prinese pomembne povratne informacije, ta pa 
odpirajo možnost za izboljšave na petih področjih, ključnih za 
zadovoljstvo zaposlenih in celotnega zavoda: delovno okolje, 
profesionalni razvoj, vodenje, sodelovanje s sodelavci ter 
sodelovanje z vzgojiteljskim parom.  
 
Ključni pojmi: zadovoljstvo, motivi, delovno okolje, profesionalni 
razvoj, kazalniki, vodenje, odnosi, sodelovanje 
 
Abstract: The article presents a research on employee satisfaction in 
the kindergarten with the aim to identify the importance of areas 
which influence individual's satisfaction. The research focuses on 
five areas that affect individual's engagement in a work environment 
and have been dealt with by authors such as William Glasser (choice 
theory) and other heads of organisations based on their managerial 
experience. A work environment, professional development, 
management, cooperation between a preschool teacher and a 
preschool assistant teacher as well as relationships among 
colleagues are the areas which impact individual's satisfaction and 
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have therefore been included into the research. The article provides 
an analysis of various perceptions of employee satisfaction, the 
importance of motivation for a higher-quality performance on the 
part of employees, indicators of a higher-quality performance, which 
influence the entire organisation, and the importance of 
management for an individual as well as the organisation as a whole. 
The areas regarding questions on individual's motivation are 
presented in the theoretical part, as viewed by other authors, and in 
the empirical part of the article in the form of the results obtained in 
the study based on Murenčki Kindergarten. Employee satisfaction is, 
on the one hand, influenced by individual's motivation, their sense 
of affiliation, a possibility of professional development, rewards and 
praise provided by the management and, above all, by elements of a 
personal nature. On the other hand, it depends on the relationship 
among employees, the relationship between managers and 
employees and between teams of teachers and assistants as well as 
on the relationships among other employees. The survey 
questionnaire represents also a basis for a longitudinal study that 
can provide significant feedback information for the kindergarten 
management and can thus offer a possibility for improving the 
aforementioned key areas related to satisfaction of the employees 
and the organisation as a whole, i.e. a work environment, 
professional development, management, cooperation among 
colleagues as well as between teams of teachers and assistants. 
 

Keywords: satisfaction, motives, work environment, professional 
development, indicators, management, relationships, cooperation 
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UVOD  
Ko sem zasedla delovno mesto svetovalne delavke v vrtcu Murenčki, 
sem poleg svojega vsakodnevnega dela opazovala in spoznavala tudi 
nove sodelavce. Ker sem mnenja, da smo vsi, ki delamo kot 
pedagoški delavci v vrtcu, ne le zgled otrokom, temveč pomembni 
Drugi, s katerimi otroci preživijo (vsaj) eno tretjino svojega dneva in 
v sklopu tega ključni motivatorji, da otrokom pričaramo upajoč, 
optimističen in srčen vsakdan, ne moremo mimo pomembnosti naše 
vloge in odnosa. In če želimo zadovoljiti ta del našega dela, smo 
dolžni na delovno mesto prihajati zadovoljni. V članku ugotavljam, 
kaj pomeni biti zadovoljen; kateri so kazalniki, ki ključno vplivajo na 
naš nasmeh, ko prestopimo prag vrtca; kakšen stik bomo vzpostavili 
z otroki in s sodelavci ter kako pomembna so analizirana področja 
kot vodilni dejavniki zadovoljstva. S kakšnimi motivi prihaja zaposleni 
v delovno okolje, je prav tako izrednega pomena, in tako kot vedno 
postavljamo v ospredje pripravo varnega in spodbudnega 
učnega/vzgojnega okolja za otroke, moramo poskrbeti tudi za 
zaposlene, saj le tako svoj izbrani poklic opravljajo kakovostno. Skozi 
empirični del raziskujem, kaj vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, kateri 
motivi in kazalniki vplivajo na (ne)učinkovito delo ter skozi 
pomembnost petih področij dela analiziram pomen le-teh.  
 
V (ne)zadovoljnega zaposlenega je smotrno vlagati, zadovoljni pa 
ustvarjajo klimo/prizmo kakovosti, ki je gonilna sila pedagoškega 
kadra. Vodstvo vrtca vsako leto pripravi letno oceno zaposlenega, ki 

je za posameznika odlična povratna informacija za lasten napredek, 
letni delovni razgovori pa še boljši feedback za vodstvo, na katerih 
področjih je še dovolj prostora za izboljšave. Vseskozi ugotavljam 
pomembnost zadovoljnih (ne)pedagoških delavcev ter skušam priti 
do ugotovitev, na katerih področjih se lahko kot vzgojno-
izobraževalni zavod izboljšamo ter ob zaključku podam nekaj 
predlogov za izboljšave.  
 
Zadovoljstvo zaposlenih 
Zadovoljstvo zaposlenega je eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo na 
to, kako bo potekal delovni dan posameznika, njegovih varovancev 
ter tudi sodelavcev. Dejstvo je, da smo tekom delovnika v vrtcu 
konstantno v stiku z otroki in sodelavci, in na ta način ne moremo 
mimo odnosa, ki ga krojimo vsak dan posebej, skozi celo leto. Ne 
moremo niti mimo dejstva, da so zadovoljni zaposleni bolj 
produktivni, učinkoviti, kakovostni – in prav slednje se vedno bolj 
poudarja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.  
 
Vodstvo vzgojno-izobraževalnih zavodov se vedno bolj zaveda 
pomembnosti zadovoljnih zaposlenih, zato je izvajanje motiviranja 
ena ključnih prioritetnih nalog vodstva in odgovornost vsakega vodje 
(Mihalič, 2010, str. 4). Iluzorično je pričakovati, da bodo ljudje 
motivirani sami po sebi (prav tam, str. 5), zato je treba k motivaciji 
zaposlenih pristopiti resno in odgovorno. Način, kako se tega lotiti, 
je sicer v domeni posameznega vodje ali ožjega vodstvenega tima 
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vrtca, zato je pomembno dobro sodelovanje vodstva, ki je v 
nadaljnjih korakih zgled (pre)ostalemu (ne)pedagoškemu kadru. 
Mihalič (prav tam, str. 5) poudarja, da je krivda za nemotiviranost 
zaposlenih izključno na vodji, v primeru, da ima vodja nad seboj še 
enega vodjo, pa je krivda na slednjemu. In ravno zato je ključno 
povezovanje ter aktivno, učinkovito sodelovanje, ki je obraz in odraz 
celotnega zavoda. Na tem mestu se je potrebno vprašati po vzrokih 
za (ne)motiviranost, zato sem v empiričnem delu analizirala različne 
motive, ki vplivajo na zadovoljstvo posameznika. Vodstvo vzgojno-
izobraževalnih zavodov ne sme pozabiti na motiviranost zaposlenih. 
Zaposleni morajo biti motivirani, da bodo sploh pripravljeni delati, se 
učiti, ustvarjati, razvijati sebe in raziskovati, podajati inovacijske 
ideje, rasti ipd. (Mihalič, 2010, str. 7). Namen motiviranja je 
potemtakem učinkovitejši in uspešnejši zaposleni, saj je le tako 
(lahko) uspešen celoten zavod (prav tam, str. 6). Še več, zavedati se 
moramo, da so motivirani zaposleni gonilna sila zavoda. Visoka 
motivacija namreč okrepi posameznika do mere, ko ima voljo, moč 
in zagon. Prav to pa zaposleni nujno potrebujejo. Zaposlenemu, ki 
mu za opravljanje svojega dela manjka znanja, veščin ali izkušenj, a 
je visoko motiviran, bo dosegel visoke, nepričakovane rezultate, 
medtem ko bo usposobljen in kompetenten posameznik z nizko 
motivacijo dosegal bistveno nižje rezultate (prav tam, str. 8–9). 
 
Zadovoljstvo na delovnem mestu omenja tudi Goleman (2005), ki 
opredeljuje uspešnost organizacije, če se vodja uspe na emotivno 

plat zaposlenih odzvati konstruktivno. Glasser (1994) v svoji 
kontrolni teoriji zadovoljstvo povezuje s kakovostnim delom. Do 
kakovostnega dela zaposlenih pa pridemo z zadovoljevanjem 
njihovih potreb, ki jih avtor razdeli na pet: preživetje, ljubezen in 
pripadnost, moč ali priznanje, svoboda in zabava. Od teh petih 
potreb so štiri psihološke narave, le potreba po preživetju je 
fiziološka (prav tam, str. 62–67). Zadovoljevanje zadnjih štirih potreb 
je za kakovostnejše delo zaposlenih bistveno bolj ključna kot potreba 
po preživetju (prav tam, 67). Ravno zato je smotrno delo strukturirati 
na način, da bo vodja s svojim vodenjem, usmerjanjem (posredno) 
zadovoljil (pre)ostale štiri potrebe, ki zaposlenemu prinese 
zadovoljstvo. Premalokrat se zavedamo, da je zadovoljevanje lastnih 
potreb odločilni moment pri doseganju življenjskih ciljev. Ena izmed 
možnosti, da vodja ugotovi potrebe zaposlenih, so tudi letni 
razgovori. Slednji lahko potekajo v obliki medosebne komunikacije, 
ki jo Jelenc Krašovec in Jelenc (2003, str. 114) opredeljujeta kot 
empatično komunikacijo, s katero vzpostavimo odnos s 
sogovornikom, spodbujamo samo-proučevanje, preverjamo 
razumevanje, nudimo podporo, spodbujamo sodelovanje in dialog. 
Vse to pa zahteva dobre govorniške spretnosti ter čim boljše veščine 
poslušanja (prav tam, str. 114). 
 
Avtor teorije izbire, William Glasser, poudarja, da je sistem 
sodelovanja pomemben pri vodenju, saj temelji na prepričanju, da 
vodja s sodelovanjem vzpostavi zaupanje (Glasser, 2007). To pa 



216 
 

pomeni, da vodja zaposlenim zaupa, da bodo kvalitetno opravili 
svoje delo. S tem jim pokaže spoštovanje in tako zadovolji 
marsikatero potrebo delavca. Avtor (prav tam, str. 255–256) takšno 
vodenje imenuje negospodovalno vodenje brez prisile, ki je v 
primerjavi z gospodovalnim podobno kot teorija izbire v primerjavi s 
psihologijo zunanjega nadzora. Gospodovalno vodenje je zelo 
destruktivno, ker se osredotoča na posameznike, medtem ko se 
negospodovalno vodenje oz. upravljanje za ljudi »osredotoča na 
oblikovanje sistema sodelovanja in temelji na prepričanju, da lahko 
zaupamo ljudem, da bodo dobro opravili svoje delo, če jih le 
obravnavamo, kot je treba in jim razložimo, kaj se od njih pričakuje« 
(prav tam, str. 255). Negospodovalno vodenje potemtakem temelji 
na aktivnem sodelovanju, zaupanju in spoštovanju in ne nazadnje na 
dobrih medsebojnih odnosih. 
 
Ena izmed močnejših področij kakovostnega dela z zaposlenimi in 
posledično njihovega zadovoljstva je tudi supervizija. Rupar in 
Rupnik Vec (v Kobolt idr. 2010, str. 111) jo opredelita kot »metodo 
profesionalne rasti, učenja novih veščin in zmanjševanja odporov pri 
vpeljevanju novosti v vsakdanjo rutino. Lahko jo uporabimo kot 
pomoč pri razvoju in podpori posameznikov kot tudi na sistemski 
ravni pri podpori vodstvenemu timu« (prav tam, str. 111).    
 

Wagner in Harter (2006, 1) za učinkovito vodenje izpostavljata 12 
elementov odličnega vodenja, ki bistveno vplivajo na motivacijo 
zaposlenih in na njihovo zadovoljstvo:  
− vsi zaposleni naj vedo, kaj se od njih pričakuje;  
− zagotovilo, da imajo zaposleni potrebna orodja za opravljanje 

svojega dela;  
− zaposleni naj delajo tisto, pri čemer so najboljši;  
− podelite priznanja in pohvalo za dobro opravljeno delo;  
− spodbujajte osebni razvoj zaposlenih;  
− skrbite za zaposlene na osebni in profesionalni ravni 

(mentoriranje, tesno sodelovanje in usmerjanje z ustreznimi 
razvojnimi aktivnostmi in s tem pomoč pri napredovanju);  

− upoštevajte mnenja vseh;  
− zaposlenim dajte vedeti, da je njihovo delovno mesto 

pomembno;  
− sodelujte tudi z drugimi, ki opravljajo kakovostno delo (odličen 

vodja razume dinamiko med tistimi, ki vlagajo v svoje delo 100 % 
in med tistimi, ki občutijo manj delovne etike in odgovornosti do 
drugega. In ko vodja (po)zna zaposlene povezati in motivirati na 
način, da vsi vlagajo približno enako, lahko doseže impresivne 
rezultate;  

− spodbujajte močna prijateljstva (raziskave namreč kažejo, da so 
zaposleni, ki imajo ob sebi dobrega prijatelja, bolj produktivni, 
zato odlični vodje ustvarjajo okoliščine, v katerih lahko ta 
prijateljstva rastejo);  
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− redno (sistematično in sprotno) evalvirajte uspešnost 
posameznika;  

− zagotovite priložnosti za učenje in rast.    
 
Avtorja (prav tam, str. 6) poudarjata, da se ljudje, ki so del povezane 
ekipe, počutijo bolj varno, manj verjetno je, da bodo iskali druge 
zaposlitvene možnosti in bodo bolj produktivni. Vedno se pojavi 
vprašanje, kako lahko dosežemo, da bodo vsi zaposleni vlagali v 
delovno/skupno organizacijo. A na to vprašanje ni enoznačnega 
odgovora, lahko pa upoštevamo koristne predloge, kot so:   
− sestava skupine/ekipe, ki izvaja samokontrolo (samorefleksijo) v 

zavodu;   
− aktivni člani naj pasivnim članom skupine na subtilen način 

posredujejo signale s socialnega vidika, kot povratno informacijo, 
ki se bo včasih (lahko) končala s klepetom ob kavi, včasih pa se 
bo razvila tudi resna, poglobljena debata.   

Avtorja sta v tem delu kritična do vloge vodje in ocenjujeta, da je bolj 
kritično imeti vodjo »brez hrbtenice« kot pa pasivnega zaposlenega. 
Spodbujata, naj se slednjega (z)motivira na način, da se bo vključil v 
aktivno skupino, ga pohvalite (tudi izpostavite) in se z njim 
pogovorite (reflektirajte) o njegovi nadaljnji poti.  
 
Tudi Rupar in Rupnik Vec (v Kobolt idr., 2010, str. 111) kot uspešno 
strategijo za spreminjanje organizacije postavljata v ospredje 
supervizijo, ki jo v svoji analizi opredeljujeta kot metodo 

profesionalne rasti, učenja novih veščin in zmanjševanja odporov pri 
vpeljevanju novosti v vsakdanjo rutino. Ugotavljata, da prav 
supervizijo lahko vodje uporabijo kot pomoč pri profesionalnem 
razvoju in podpori posameznika kot tudi na sistemski ravni pri 
podpori vodstvenemu timu.  
 
Rezultati raziskave 
Zadovoljstvo zaposlenih je danes izrednega pomena, ne le v 
pedagoškem procesu, temveč gre za generalno perspektivo 
posameznika, ki na posameznika vpliva celostno. V raziskovalnem 
delu me je tako zanimalo, kaj vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, 
kateri motivi in kazalniki vplivajo na (ne)učinkovito delo ter 
pomembnost področij dela. Namen analize raziskovalnega področja 
je, ugotoviti, kaj vpliva na posameznika, ki deluje v pedagoškem 
procesu in pripraviti morebitne predloge za izboljšanje. Ugotoviti 
želim, katera področja so zaposlenim v vrtcu pomembna. Ugotoviti 
želim tudi, kateri kazalniki zadovoljstva pomembno vplivajo na 
zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu in v delovnem okolju, 
obenem pa me zanima, kaj zaposlene v vrtcu najbolj motivira pri 
delu, za (kakovostnejše) delo.  
 
V drugem delu vprašalnika oz. raziskovalne analize pa me zanima 
mnenje zaposlenih, kar analiziram z (ne)strinjanjem navedenih izjav, 
glede na pet področij, ki jih tekom celotne raziskave zasledujem: 
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delovno okolje, profesionalni razvoj; vodenje vrtca; odnosi s sodelavci 
ter sodelovanje vzgojiteljskega para.   
 
Analiza 
Raziskava je potekala v marcu 2022, preko spletne aplikacije 
www.1ka.si. Vprašalnik zajema pet področij dela (delovno okolje, 
profesionalni razvoj, vodenje vrtca, odnosi s sodelavci ter 
sodelovanje z vzgojiteljskim parom) ter motivacijo zaposlenih in 
kazalnike zadovoljstva (Plaskan, 2016).   
 
V raziskavi je sodelovalo 27 zaposlenih v vrtcu Murenčki, od tega je 
vprašalnik izpolnilo 11 (41 %) vzgojiteljic, 10 (37 %) pomočnic 
vzgojiteljic, 3 (11 %) spremljevalke in 3 osebe (11 %) vodstvenega 
tima. Delovna doba vprašanih je v 37 % od 5 do 15 let, 26 % vprašanih 
zaposlenih je v delovnem razmerju do 5 let, 22 % jih ima delovno 
dobo od 16 do 25 let ter 15 % več kot 25 let. Kot vrsto zaposlitve ima 
74 % vprašanih zaposlitev za nedoločen čas in 26 % za določen čas.  
 
Področja dela, ki na posameznika pomembno vplivajo, so se izkazala 
za ključne dejavnike, ki vplivajo na splošno zadovoljstvo zaposlenih. 
92,6 % anketiranim predstavlja delovno okolje (zelo) pomembno 
področje, 7,4 % pa nepomembno.  
 
Področje odnosi med sodelavci, sodelovanje med vzgojiteljskim 
parom, vodenje vrtca in profesionalni razvoj se 96,3 % anketiranim 

zdi kot (zelo) pomembno. 3,7 % vprašanih pa meni, da so navedena 
področja (zelo) nepomembna.  
 
Kazalniki zadovoljstva, kot so dobro počutje, medsebojno 
razumevanje, korektni odnosi, medsebojna podpora, sodelovanje z 
vodstvom, spoštovanje pravil, informiranost, nadomeščanje ter 
sodelovanje z drugimi sodelavkami, so se v 100% deležu pokazala kot 
(zelo) pomembna. Torej, zaposlenim je izrednega pomena, kakšne 
odnose imajo na delovnem mestu, kako sodelujejo z vzgojiteljskim 
parom in tudi z drugimi delavci zavoda, ter medsebojno 
razumevanje, ki največkrat pripelje do dobrega počutja. Če so 
izpolnjeni temeljni pogoji oz. zadovoljene ključne potrebe 
posameznika, lahko pričakujemo, da bodo zaposleni na delovnem 
mestu zadovoljni.  
 
96,2 % vprašanih se konstruktivno vzdušje, prijaznost, pripadnost, 
veselje nad uspehom, sodelovanje z vzgojiteljskim parom, 
povezanost kolektiva in spremljanje kakovosti zdi (zelo) pomembno, 
medtem ko jih 3,8 % meni, da so navedeni kazalniki zadovoljstva niti 
nepomembni niti pomembni. 
 
Kazalniki, kot so toleranca do napak, uvajanje sprememb oz. 
vpeljevanje novosti in pohvale predstavljajo 7,7 % anketiranim kot 
niti nepomembno niti pomembno. (Zelo) pomembno pa je 
preostalim 92,3 %. Promocija vrtca je 88 % vprašanim (zelo) 
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pomembna, 12 % pa jih je opredelilo kot niti nepomembno niti 
pomembno.  
 
Motivacija je tako za zaposlenega kot za celoten zavod izredno 
pomembna za kakovostno delovanje. Zato sem se v nadaljevanju 
raziskave lotila tudi vprašanja motivov, ki zaposlenim prinašajo 
zadovoljstvo. V 100 % vprašanih jih pri delu najbolj motivira: delovne 
razmere, korektni odnosi s sodelavkami in vodstvom vrtca, 
samostojnost pri delu, možnost napredovanja, odnos do vodstva, 
strokovnih delavcev in drugih delavcev vrtca (kuharice, hišnik, 
čistilke), konstruktivno sodelovanje s svetovalno službo in z 
izvajalkami dodatne strokovne pomoči. Med (zelo) pomembne 
motive zaposleni uvrščajo varnost zaposlitve, sodelovanje z 
vzgojiteljskim parom in občutek pripadnosti (96 %), pohvala in 
odgovornost (92 %), višina plače (88 %), ugodnosti in bonitete ali 
druge nagrade pa 65 %.  
 
V drugem delu vprašalnika so se zaposleni s stopnjo strinjanja 
opredelili glede na pet področij dela; delovne razmere, profesionalni 
razvoj, vodenje vrtca, odnosi s sodelavci in sodelovanje z 
vzgojiteljskim parom.  
 
Delovne razmere: področje delovnih razmer je vključeval devet 
trditev, ki so zajemala ustreznost igralnic (oprema, zračnost, 
svetlost); oprema v igralnici za možnost kakovostnega dela; 

opremljenost zunanjih igral; zadostna sredstva za načrtovanje in 
izvedbo pedagoškega dela; možnost odmora med delovnikom; 
sočasnost; delovni čas in letni dopust.  
 
93 % vprašanih se (popolnoma) strinja, da je sočasnost v oddelku 
vedno zagotovljena, 84 % jih meni, da ima možnost koriščenja 
odmora za malico, po 77 % pa jim delovni čas ustreza ter je 
načrtovanje letnega dopusta organizirano po njihovih željah. Z 
nekoliko manj odstotki, tj. 69 % se vprašani strinjajo z organizacijo 
načina izrabe letnega dopusta. Največja razpršenost v odgovorih pa 
se kaže pri naslednjih trditvah, ki zadevajo predvsem opremljenost 
igralnic in drugih prostorov za delo ter zunanjega igrišča: 
− Igralnica je ustrezno velika, svetla, zračna in dobro opremljena. 

39 % se s strditvijo strinja, 46 % se niti ne strinja niti strinja in 15 
% se ne strinja. 

− Oprema v igralnici je ustrezna za kakovostno pedagoško delo. 31 
% vprašanih se strinja, 50 % se niti ne strinja niti strinja ter 23 % 
se s trditvijo ne strinja. 

− Igrišče oz. zunanja igrala so ustrezno opremljena. 31 % vprašanih 
se strinja, 27 % se niti ne strinja niti strinja ter 43 % se s trditvijo 
ne strinja.  

 
Glede sredstev, s katerimi vrtec razpolaga za izvajanje vzgojno-
izobraževalne dejavnosti, je le 23 % vprašanih mnenja oz. se s 
trditvijo strinja, 50 % se niti ne strinja niti strinja ter kar 27 % se s 
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trditvijo ne strinja. Iz navedenih odgovorov sklepam, da zaposleni 
občutijo finančno podhranjenost vrtca za nakup dodatnih sredstev 
za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. Veliko pomanjkljivost 
je zaznati na področju opreme igralnic, zunanjih igrišč kot tudi druge 
opreme za nemoten pedagoški proces, ter ne nazadnje tudi 
podhranjenost vrtčevskih prostorov. 
 
Profesionalni razvoj: področje profesionalnega razvoja je vključeval 
trditve, ki so se naslanjala na dodatno strokovno izobraževanje in 
usposabljanje; nematerialne oblike nagrajevanja; timsko delo; 
ustvarjalnost pri delu; mnenja o zadovoljstvu z delovnim mestom, z 
organizacijo kolektivnih izobraževanj; možnost napredovanja. Več 
kot polovica vprašanih se je (popolnoma) strinjala, da je delo, ki ga 
opravljajo ustvarjalno in zanimivo ter je na svoj poklic ponosna (96 
%). V nekoliko manjšem deležu vprašani menijo, da je v vrtcu razvito 
timsko delo in skupno odločanje v pedagoškem procesu (85 %). Enak 
delež, tj. 85 % je zadovoljnih s svojim delovni mestom, 88 % jih meni, 
da je obseg delovnih nalog v skladu z njihovimi sposobnostmi. Le 
nekaj več kot polovica vprašanih (54 %) pa ocenjuje, da jim vrtec nudi 
možnost dodatnega izobraževanja in usposabljanja. 46 % meni, da 
ima pri izbiri izobraževanja samostojno odločitev glede vsebine. V 
sklopu profesionalnega razvoja so me zanimale tudi možnosti 
napredovanja, za katere 42 % vprašanih meni, da so realne ter obstoj 
morebitnih drugih oblik nagrajevanja, za katere zaposleni v le 42 % 
menijo, da so v vrtcu razvite (npr. priznanja, pohvale, zahvale ipd.). 

Še več prostora za izboljšave sem s tem vprašalnikom dobila za 
področje nabora dejavnosti, ki jih vrtec organizira izven delovnega 
časa, saj je s tem zadovoljnih le 31 % vprašanih, 42 % se s tem niti ne 
strinja niti strinja ter kar 8 % sploh ni zadovoljnih z izborom.     
 
Zagotovo je cilj vsakega vzgojno-izobraževalnega zavoda s 
kompetentnim in pozitivno usmerjenim vodstvom, da je prav 
poklicni razvoj kadra ena prioritetnih nalog vodstva zavoda. Z 
vlaganjem v profesionalni razvoj vodstvo zagotovi ključno področje 
razvoja posamezniku, ki pripomore k razvoju njegove osebnosti. Z 
rastjo in razvojem posameznikove osebnosti pa lahko zagotovimo 
njegovo (vsesplošno) zadovoljstvo. Pomembno je le, da na človeka 
znamo pogledati celostno in ga vidimo kot Človeka. Obenem pa mora 
potekati aktivno sodelovanje tudi s strani motiviranega zaposlenega. 
Motivirani posameznik bo v svoj profesionalni razvoj vlagal »nekaj 
več« in bo obenem stremel k razvoju celostne lastne podobe. Pri tem 
mu lahko pomaga vodstveni tim, katerega cilj je imeti motivirane 
zaposlene, ki bodo (lahko) s skupnim doprinosom primer dobre 
prakse.       
  
Vodenje vrtca: področje vodenje vrtca je pokrivalo prenos 
informacij; upoštevanje predlogov in želja zaposlenih; komunikacija 
med vodstvom in zaposlenimi; motivacija in podpora zaposlenih s 
strani vodstva; razumevanje; mnenja glede letnih razgovorov, letnih 
ocen ter odnos vodstva do zaposlenih.   
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Več kot polovica vprašanih se je (popolnoma) strinjala, da:  
− je podajanje informacija s strani vodstva jasno, natančno, 

pravočasno in korektno (88 %); 
− vodstvo opravlja svoje delo pravično in pošteno ter hkrati 

upošteva želje in predloge zaposlenih (81 %); 
− je komunikacija z vodstvom demokratična in dvosmerna (77 %); 
− vodstvo zaposlene pri delu podpira, spodbuja in motivira (77 %) 

ter da 
− vodstvo razume probleme in jih poskuša sproti reševati (69 %). 
 
Nekoliko pričakovan odgovor je bil pri trditvi, ali ima vodstvo dovolj 
znanja s področja vodenja, na katerega je 54 % anketiranih 
odgovorilo, da se s trditvijo (popolnoma) strinja, medtem ko jih je 46 
% odgovorilo, da se niti ne strinja niti strinja. Rezultat pripisujem 
temu, da se je z novim šolskim letom vodstvo vrtca zamenjalo in 
zaposleni (še) nimajo popolnega vpogleda v posameznika oz. v 
vodstveni tim. Analiza odgovorov nam je pokazala, da je trenutni 
vodstvenim tim na pravi poti, da postavi zdrave temelje za nadaljnje 
delovanje ter vzpostavljanje korektnih odnosov med in z 
zaposlenimi.  
 
Odgovori, ki nam lahko dajo prostor za razmislek in morebitne 
izboljšave so tudi odgovori pri trditvah, ki se dotikajo letnih 
razgovorov kot smiselne in učinkovite aktivnosti, za katere se 35 % 
anketiranih (popolnoma) strinja, 42 % se niti ne strinja niti strinja, 8 

% pa se z letnimi razgovori ne strinja. Podobno razmerje je razbrati 
pri strinjanju z letno oceno (58 % se strinja, 38 % se niti ne strinja niti 
strinja ter 4 % vprašanih se ne strinja).  
 
Izziv se poraja tudi pri zadnji trditvi, ki se naslanja na izvajanje razlik 
med zaposlenimi s strani vodstva, pri kateri se 42 % vprašanih s 
trditvijo (popolnoma) strinja, 42 % se niti ne strinja niti strinja ter 15 
% se s trditvijo ne strinja. Da posameznik občuti izvajanje razlik in je 
(lahko) ravno sam med tistimi, ki se počutijo kakorkoli prikrajšani, je 
področje, ki potrebuje tehten razmislek, razgovore in pogovore (npr. 
letni delovni razgovori). Prav med slednjimi se razvija medosebna 
komunikacija ter zaupanje, skozi katere posameznik zmore izraziti 
svoja občutja, morebitne skrbi in izpovedati o lastnem počutju. 
Smotrno bi bilo opolnomočiti zaposlene, da je takšen pristop 
potreben za razvoj zdrave, konstruktivne in predvsem varne delovne 
klime. Zato ima vodstvo vrtca v prihajajočih letih zagotovo še nekaj 
prostora za izboljšave.  
 
Odnosi s sodelavci: področje odnosov je vedno ena najbolj 
občutljivih tem, zato so bile trditve postavljene z razmislekom, in 
sicer o sodelovanju in medsebojni pomoči; reševanje konfliktov; 
prenos informacij; zaupanje v kolektivu; dogovarjanja o delovnih 
nalogah; sklepanje kompromisov; medsebojno sprejemanje. Več kot 
polovica vprašanih se je (popolnoma) strinjala, da:  
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− na delovnem mestu znajo sklepati kompromise (100 %) ter 
sprejemajo mnenja sodelavka in nadrejenih (99 %); 

− se s sodelavkami dogovarjajo o delovnih aktivnostih in drugih 
pomembnih dejavnostih vrtca (92 %); 

− je v kolektivu prisotno sodelovanje, medsebojna pomoč in 
podpora (88 %); 

− v službo hodijo z veseljem (88 %); 
− si informacije izmenjujejo brez težav (81 %); 
− konflikte rešujejo sproti in pravočasno (77 %); 
− srečanja vzgojiteljskega zbora potekajo dovolj pogosto (77 %). 
 
Vprašani zaposleni so odgovorili, da sodelavkam v kolektivu lahko 
zaupa (69 %), istočasno pa se kar 31 % njih s tem niti ne strinja niti 
strinja. S trditvijo, da sodelavke ne govorijo za mojim hrbtom, se kar 
20 % zaposlenih s tem ne strinja, 54 % se jih niti ne strinja niti strinja, 
27 % pa se s trditvijo strinja.   
 
Medosebni odnosi so enako kot že prejšnja področja zelo pomembni 
pri kreiranju zadovoljstva zaposlenih. Slednji se morajo na delovnem 
mestu počutiti varno, ustvariti je treba medsebojno zaupanje, 
spoštovanje in dobre medsebojne odnose, saj s tem zadovoljimo 
temeljne človekove potrebe v delovnem okolju. Tako vodstveni tim 
kot vsi zaposleni zavoda bi morali skrbeti za korektne medosebne 
odnose, izkazovati spoštovanje in zagotavljati zaupanje. Na 
delovnem mestu namreč preživimo vsaj eno tretjino svojega časa, 

obenem pa je pedagoški kader neposredno vključen v delo z otroki 
in tako v prvi vrsti dolžan (po)skrbeti za lasten razvoj, razumeti 
perspektivo drugega ter biti kompetenten pri navezovanju in 
vzpostavljanju stikov z otroki, njihovimi starši in zaposlenimi, saj smo 
s svojo osebnostno držo (sekundarni) zgled najmlajšim.   
   
Sodelovanje z vzgojiteljskim parom: na tem področju me je 
zanimalo, kako poteka sodelovanje med vzgojiteljico in pomočnico 
vzgojiteljice; načrtovanje in izvajanje dejavnosti; komunikacije v 
paru; reševanje konfliktov; zaupanje; ocena odnosa; pogled na 
pedagoško delo in pričakovanja.   Več kot polovica vprašanih se je 
(popolnoma) strinjala, da:  
− vzgojno-izobraževalne dejavnosti načrtujeta in izvajata skupaj 

(88 %); 
− je komunikacija med vzgojiteljskim parom odprta in učinkovita 

(88 %); 
− konflikte in nesoglasja rešujejo sproti in v oddelku (85 %); 
− je odnos med njima korekten (88 %); 
− si v pari popolnoma zaupata (81 %); 
− naloge in izzive rešujeta složno (81 %); 
− imata podoben pogled na pedagoško delo (81 %); 
− so njuna pričakovanja na delovnem mestu izpolnjena (77 %). 
 
Povezava vzgojiteljskega para se začne že v fazi načrtovanja, ko 
vodstvo pravzaprav še ne ve, kdo bo v prihajajočem letu sodeloval v 



223 
 

paru. Zato je ta naloga za vodstvo zavoda eden pomembnejših 
elementov, ki bodo celotno šolsko leto krojili klimo v oddelku, aktivih 
in (lahko) tudi celotnega vrtca. Iz analize vprašalnika ugotavljam, da 
je v letošnjem letu vzpostavljena spirala zadovoljstva, ne gre pa 
prezreti, da smo vedno lahko še boljši.   
 
ZAKLJUČEK  
Spreminjanje že ustaljene kulture organizacije oz. vzgojno-
izobraževalnega zavoda je velik korak, predvsem pa dolgotrajen 
proces, saj so prepričanja posameznikov, njihove vrednote že zelo 
stabilne. Vplivale so že na njihovo motivacijo, zato skozi analizo 
ugotavljam, da so potrebne spremembe. Ravno ta korak – 
vpeljevanje sprememb, pa če tudi gre za pozitivne spremembe – je 
za marsikoga velik zalogaj in vpliva na posameznikovo miselno 
strukturo, pojavi se strah pred novostmi, drugačnim načinom 
vodenja, strategijami ipd. Supervizija je lahko kot metoda intenzivne 
profesionalne rasti zaposlenega in/ali skupine ključna pri 
(pre)oblikovanju temeljnih predpostavk in vrednot, ozaveščanju 
zakoreninjene (največkrat negativne) miselnosti ter absolutna 
spodbuda pri raziskovanju alternativnih možnosti razmišljanja, 
doživljanja in ravnanja. Če je motivacija zaposlenega, ključ do 
sprememb, naj ima vodstveni tim vzgojno-izobraževalnih zavodov 
motivacijo, da svojim zaposlenim omogoči spodbudno delovno 
okolje, v katerem se bodo počutili varne, vredne in hkrati svobodne. 
Če je supervizija metoda eksponentne profesionalne rasti, naj se jo 

tako vodje kot posamezni zaposleni poslužujejo. In ne nazadnje, če 
vsakoletno analiziramo kazalnike zadovoljstva zaposlenih, nivo 
motivacije in zadovoljstva zaposlenih, lahko vodstveni tim v svoj 
strateški plan vključi longitudinalno raziskavo, ki bo omogočala 
primerjanje in analizo rezultatov s prejšnjimi leti, je s tem pristopom 
zavod na pravi poti, da med zaposlenimi in v zavodu doseže 
odličnost. Dodati je treba le še zdravo mero odnosnosti, ki bo 
prispevala k (še) boljšemu vzdušju, postaviti strategijo motiviranja in 
vpeljevati novosti na način, ki bodo zaposlenim blizu. S temi elementi 
smo zagotovo na poti k odličnosti zaposlenih ter 
organizacije/zavoda.   
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Izdelava didaktične igre pri pouku 
nemščine 
 
INGRID ŠKOFIC, prof. nemščine in španščine 
ingrid.skofic@osorehek.si 
 
Povzetek: V članku je predstavljena dejavnost zgodnjega učenja 
drugega tujega jezika - nemščine. V teoretičnem delu so 
predstavljene prednosti zgodnjega poučevanja tujih jezikov, pomen 
igre v otrokovem razvoju in vzgajanju, kakšni so cilji igralnih 
dejavnosti in zakaj jih uporabiti pri pouku. Predstavljene so različne 
vrste iger ter njihove prednosti in pomanjkljivosti. V praktičnem delu 
so opisane didaktične igre, ki so namenjene utrjevanju in ponavljanju 
snovi in primer dobre prakse učencev druge triade. Učenci, ki 
obiskujejo neobvezni tuji jezik nemščina, so izdelali različne 
didaktične igre. Igralne dejavnosti povečujejo motivacijo in 
spodbujajo zanimanje, sodelovanje, pozitivno vzdušje, timsko delo in 
aktivno vlogo učencev, hkrati pa so bistvenega pomena pri 
utrjevanju in ponavljanju snovi na zanimiv, aktiven in igriv način. 
 
Ključne besede: didaktična igra, zgodnje učenje tujih jezikov, 
motivacija, utrjevanje 
 

Abstract: The article depicts early learning of German as a Second 
Foreign Language. The theoretical part examines the benefits of 
early language education, the importance of games in child 
development and upbringing, what are the aims of games and why 
use them in class. Different games and their advantages and 
disadvantages are introduced. The practical part describes the 
didactic games that are meant to consolidate knowledge and revise 
and good practices of Key Stage 2 students. The students that attend 
German as a Second Foreign Language lessons created different 
didactic games. These activities increase motivation, stimulate 
curiosity, promote cooperation, positive ambience, team work, and 
the students take on the role of the doer. They are essential for 
consolidation of knowledge and revision in an interesting, playful 
and active manner. 
 
Keywords: didactic games, early foreign language learning, 
motivation, cosolidation of knowledge 
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UVOD 
Igre že tisočletja obstajajo v različnih kulturah. Spremljajo nas v 
vsakodnevnem življenju - uporabljajo se v prostem času že od 
zgodnjega otroštva, v vrtcu, vse pogosteje pa se uporabljajo tudi pri 
pouku, predvsem v prvi ter deloma tudi v drugi triadi. Z didaktično 
igro se obogati in izboljša poučevanje, obenem pa dosegamo 
določene vzgojno-izobraževalne cilje. Uporaba didaktičnih iger je 
pomemben del poučevanja in je ena od zelo pogosto uporabljenih 
učnih metod pri zgodnjem poučevanju tujih jezikov. Za otroke igra ni 
le zabava in sprostitev, ampak tudi učenje. Zgodnje učenje tujih 
jezikov je zelo koristno, vpliva pa tudi na kasnejše učenje drugih tujih 
jezikov. učitelji z različnimi didaktičnimi pripomočki in strategijami 
obogatijo svoj pouk in tako omogočijo, da je učenje tujega jezika 
prijetno, zanimivo in učinkovito. 
 
Pouk tujega jezika 
V času vse večje mobilnosti dobiva pouk tujih jezikov čedalje večji 
pomen v vzgoji in izobraževanju. Znanje jezikov omogoča 
medsebojno razumevanje, lažji dostop do informacij  in boljše 
sodelovanje s sosedskimi in drugimi narodi. Nemščina je po številu 
govorcev najbolj razširjen materni jezik v Evropi, saj ga kot prvi jezik 
govori približno 100 milijonov prebivalcev Evropske unije. Je tudi 
najbolj razširjen drugi tuji jezik, takoj za angleščino ter ob hrvaščini, 
madžarščini in italijanščini eden izmed štirih sosedskih jezikov (UN 
nemščina, 2016, str. 5). Medtem ko prvi tuji jezik vodi do 

kompleksnejših zmožnosti, je pri drugem tujem jeziku večji poudarek 
na sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in 
medkulturni ozaveščenosti. Pouk drugega tujega jezika poteka v 
drugi in tretji triadi v okviru obveznega (7.–9. razred) oziroma 
neobveznega izbirnega predmeta (4.–9. razred), kamor se učenec 
vključi prostovoljno (UN NIP, 2013, str. 4). Čok (1999, str. 59) navaja, 
da si pouk tujih jezikov danes postavlja vse bolj stvarne in uporabne 
cilje. Znanje tujega jezika omogoča in spodbuja medosebno 
komunikacijo. Le-ta je učinkovita, če je govorec jezikovno in 
sporočanjsko samostojen (avtonomija govorca). Predpogoj, da je 
učenje/poučevanje uspešno, pa je motivacija za učenje in uporabo 
jezika.  Nadalje Čok omenja, da je več psihodinamičnih teorij potrdilo 
uspešnost učenja drugega jezika v zgodnjem otroštvu. Spoznavanje 
več kot enega tujega jezika v zgodnjem obdobju omogočajo prožnost 
govornih organov otroka (zmožnost posnemanja glasov, ritma in 
intonacije), njegova vedoželjnost in radovednost. Uspešnost učenja 
potrjuje tudi pripravljenost otroka za doživljanje novih izkušenj, 
njegova ustvarjalnost in domišljija. Otrok na poti dograjevanja 
jezikovnega sistema materinščine pridobi spoznavne in jezikovne 
izkušnje, ki mu bodo pomagale graditi jezikovni sistem tujega jezika. 
Hkrati pa proces uvajanja več kot enega jezika naenkrat poglablja 
otrokovo znanje materinščine, če je le poučevanje jezikov dovolj 
sistematično, usklajeno in prijazno. Otroci hitro pomnijo, vendar se 
njihova znanja hranijo predvsem v kratkoročnem spominu, zato je 
pozabljanje hitrejše. Da bi učenci ohranili doseženo raven znanja 
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jezikov, so potrebne pestre oblike urjenja in uporabe jezikovnih 
struktur (Čok, 1999, str. 165).  
 
Igralne dejavnosti pri pouku tujega jezika 
Čok (1999, str. 182) navaja, da ima igra odločilno vlogo v otrokovem 
razvoju in vzgajanju. Značilnosti igre omogočajo, da je igra kot učna 
metoda učinkovita in pestra, in sicer predvsem na razredni stopnji. 
Te značilnosti so naslednje: 
− Otrok je v igri samostojen. 
− Igra teče samodejno, za otroka smiselno.  
− V igri se otrok uresničuje.  
− V igri je otrok ustvarjalen, raziskuje in išče nove možnosti.  
− V igri je otrok svobodnejši.  
 
Igralne dejavnosti, ki jih učitelj uporablja pri pouku, se razlikujejo v 
sestavljenosti in težavnosti postopkov, odvisne pa so od učenčeve 
starosti in razvojne stopnje. Sestavni del družabnih iger je 
sodelovanje in tekmovalnost. V skupinski igri se učenec dogovarja o 
pravilih in izvedbi igre, s tem ustvarja napeto situacijo, v kateri se želi 
potrditi in izkazati. Hkrati pa se uči zmagovati in izgubljati, sprejemati 
pravila in jih upoštevati. Učenje ob igri je samodejno in vezano na 
neposredni praktični motiv za pridobivanje novih izkušenj in 
spoznanj.  
 
 

Cilji igralnih dejavnosti 
Kot opisuje Cajhen (2010, str. 212), je cilj igralnih dejavnosti pri 
pouku tujih jezikov učence pripeljati do ustvarjalnega in 
samostojnega načina dela. Učenje jezikov ob igri je močno vezano na 
pridobivanje novih izkušenj in spoznanj, temelji pa tudi na 
avtentičnem učenju. Te dejavnosti so vezane na besedno izražanje, 
reševanje različnih problemov in iskanje rešitev v danih situacijah. Pri 
igralnih dejavnostih naj bi učenci imeli občutek ugodja in 
zadovoljstva, kar jih spodbuja k nadaljnjemu učenju tujega jezika. 
Poleg tega delo v skupinah v učencih ustvarja občutek zaupanja, 
spodbuja komunikacijo med njimi in ima izjemne psihološke 
prednosti. Učitelj pri tem odkriva močna učenčeva področja, kar 
pomaga pri uspešnejšem reševanju problemov in učenčevi pozitivni 
samopodobi. Tudi dinamika dela je drugačna, ko učenci med seboj 
sodelujejo in rešujejo probleme znotraj skupine. Učenci so bolj 
motivirani za delo (sinergijski učinek v skupini), prednost pa je tudi v 
tem, da je izraba časa pri delu v skupini precej večja kot pri 
individualnem delu. Kot navaja Cajhen (2010, str. 211) pri pouku 
tujega jezika poznamo različne vrste iger: igre za utrjevanje 
slovničnih struktur in besedišča, igre za utrjevanje govora, igre za 
odkrivanje pravil idr. Pri vključevanju motivacijskih dejavnosti je 
potrebno upoštevati učenčevo starost in stopnjo razvoja. Potrebno 
je upoštevati tudi dejstvo, da se cilji učencev razlikujejo od ciljev 
učitelja. Medtem ko učenci igre večinoma dojemajo kot zabavo in 
sprostitev, cilji učitelja temeljijo na utrjevanju snovi, krepitvi 
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določenih zmožnosti (branje, pisanje, govor, poslušanje) in 
osredinjenosti na jezik oziroma na sporazumevanju.  
 
Zakaj uporabljati didaktične igre pri pouku tujega jezika 
Simpson (2015) v svoji raziskavi navaja 10 razlogov, zakaj je 
pomembno vključevati didaktične igre v pouk tujega jezika: 
1. Igre ustvarjajo okvir za smiselno komunikacijo. 
2. Smiselna komunikacija služi kot osnova za razumevanje v skupini. 
3. Z igrami je pouk zanimivejši. 
4. Z igrami lahko urimo vse štiri veščine: branje, pisanje, govor in 

poslušanje. 
5. Igra je za učence zabavna izkušnja. 
6. Z igro spodbudimo vse učence k sodelovanju.  
7. Aktivnost pri igrah je osredotočena na učence. 
8. Veliko iger se lahko igra tudi izven učilnice. 
9. Igre spodbujajo sodelovalno učenje.  
10. Igralne dejavnosti so zelo dobro povezane z različnimi 

inteligencami. 
 
Prednosti in pomanjkljivosti iger pri pouku 
Brychová (2007, str. 20) v svoji raziskavi navaja številne prednosti in 
tudi nekaj pomanjkljivosti vključevanja iger pri pouku tujih jezikov. 
Med prednosti sodijo: 
− igra spodbuja zanimanje in fantazijo otrok, 

− pri igri so otroci motivirani in aktivni, saj igra sprošča atmosfero 
v razredu, 

− otrokova motivacija je pri igri na višjem nivoju kot pri klasičnem 
ponavljanju in reševanju nalog, 

− igre zmanjšujejo stres, 
− pri igri so otroci aktivni, učitelj le redko posega mednje 
− učenci, ki so učno šibkejši, pri igri ne opažajo tako velikih razlik 

med njimi in ostalimi učenci, 
− igra spodbuja aktivno, kreativno in samostojno učenje, 
− pri igri učenci lahko izhajajo iz lastnih izkušenj, 
− učenec se pri igri zanese na samega sebe in samostojno deluje, 
− učenci se pri igri naučijo, da je potrebno upoštevati pravila igre 

in ustrezno reagirati na različne situacije.  
 
Številne prednosti iger pri pouku navaja tudi Simpson (2015):  
− igre so dobra popestritev običajne rutine jezikovnega pouka, 
− učence motivirajo in so jim v izziv, 
− učenje jezika zahteva veliko truda – igre pomagajo učencem pri 

ustvarjanju in vzdrževanju učinkov učenja, 
− igre zagotavljajo jezikovno vadbo v različnih veščinah - 

govorjenje, pisanje, poslušanje in branje, 
− spodbujajo učence k interakciji in komunikaciji, 
− ustvarjajo smiseln kontekst za uporabo jezika. 
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Čeprav se na prvi pogled zdi, da vključevanje iger v pouk nima 
pomanjkljivosti, Brychova (2007, str. 21) omenja nekaj situacij, do 
katerih lahko pride: 
− slaba ali neprimerna igra, 
− preveč zapletena in nerazumljiva pravila, ki povzročajo 

nezadovoljstvo,  
− učenci ne razumejo učiteljevega jezika, 
− moteči dejavniki iz okolja, npr. hrup iz drugih razredov, 
− časovni in prostorski pogoji, ki lahko ovirajo igro. 
Brychova (2011, str. 15) navaja še: 
− dolgo pojasnjevanje pravil (namesto dolge razlage pravil 

predlaga praktično ponazarjanje, kako se igra igra),  
− težave z disciplino (Brychova za začetek predlaga krajše in lažje 

igre in šele kasneje igre, ki zahtevajo številna metodološka 
znanja), 

− večja poraba časa (igra običajno traja več časa kot razlaga teme 
pri frontalnem pouku),    

− hrup (igranje v razredu je običajno bolj hrupno kot frontalno 
poučevanje), 

− stroški (materiali za igre predstavljajo višje stroškovne izdatke), 
− večje psihično breme (to prizadene predvsem učno šibkejše 

učence, ki so običajno zadnji sprejeti v skupino; učitelj naj take 
situacije prepreči in take učence drugače integrira v pouk).  

 
 

Vrste iger 
Saidova (2017, str. 50) didaktične igre razvršča v tri skupine: 
1. Igre, ki razvijajo življenjske sposobnosti učencev. Pri tem se 

upoštevajo interesi in navdušenje otrok, ne le za doseganje 
določenih rezultatov, temveč tudi kot ustvarjalna dejavnost in 
nagnjenost k improvizaciji. 

2. Igre, pri katerih se obogati čustvena sfera učencev, ki izkazujejo 
občutek tekmovalnosti in ustvarjanja. 

3. Igre za zagotavljanje postopnega razvoja logičnega mišljenja z 
uporabo pravil, ki so neposredno ali posredno povezana z 
vsebino. 

 
Čok (1999, str. 185) navaja naslednjo delitev jezikovnih iger: 
Spoznavne igre, ki vključujejo pozdravljanje, predstavljanje ter 
opisovanje značilnosti neke osebe ali stvari. Govorna dejanja pri 
spoznavnih igrah so običajno opremljena s stiskom rok, mimiko, 
uporabo kartončkov, slik, dokumentov. Preko spoznavnih iger 
učence pripravljamo na različne življenjske situacije, kjer se 
uporabljajo določeni komunikacijski vzorci.  
Igre dopolnjevanja, zbiranja, urejanja služijo temu, da učenci širijo 
svoj besedni zaklad, iščejo sopomenke, nadpomenke, ponavljajo ter 
usvajajo različne besedne zveze. 
Žreb besed, razrezanke besedila, podob in risb, povezovanje risbe in 
besede, ki učencu pomagajo, da premaga zavore pri govorjenju. 
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Uporabljamo jih predvsem, ko želimo učence spodbuditi k prostemu 
govoru.  
 
Seliškar (v Jurič, 2015, str. 26) deli didaktične igre v jezikovnem pouku 
na slovnične in komunikacijske: 
 Slovnične igre (ang. code control games ali language practice 
games) so igre, s katerimi utrjujemo pravilnost jezikovnega izražanja. 
V to skupino sodijo besedne igre, igre za izgovorjavo, številke, 
črkovanje. Da učenec uspe v igri, je potrebna pravilnost oblike. Veliko 
iger vsebuje rutinske in ponavljajoče vzorce, kar otrokom daje 
občutek varnosti, saj aktivnost poznajo. Kljub temu, da take 
aktivnosti pri učencih ne bodo razvile sposobnosti za komunikacijsko 
uporabo jezika, so pomembne, preko njih namreč  učenec spoznava 
nov jezik ter ravno zaradi rutine pridobiva zaupanje vase.  
 Komunikacijske igre (ang. communicative games) so igre, kjer smo 
bolj kot na jezikovno pravilnost osredotočeni na tekočo uporabo 
jezika. V to skupino sodijo igre, kot so sporočilna vrzel (ang. 
information gap), kjer ima učenec neko informacijo, ki jo potrebuje 
drug učenec, prvi ga sprašuje in skuša dobiti želeni podatek. 
 
Klippel (v Brychova, 2011, str. 21) pa didaktične igre deli na: 
− didaktične igre, 
− igre za učenje jezikov, 
− ustvarjalne igre, 
− gibalne igre, 

− interaktivne igre, 
− raziskovalne igre, 
− igre s simulacijo. 
 
Pouk tujega jezika in igra kot metoda dela 
Pouk drugega tujega jezika izvajamo v sproščenem in motivacijskem 
vzdušju, pogosto z metodo igre, z igro vlog, s simulacijami, 
projektnim delom, delom z viri, s sodobnimi mediji in z drugimi 
oblikami dela, ki spodbudno vplivajo na učenje jezika. Eden izmed 
prevladujočih načel, ki naj jih učitelj vključuje v pouk tujega jezika pri 
mlajših otrocih je ravno načelo učenja s pomočjo didaktičnih igralnih 
dejavnostih – tako učitelj spodbuja in ohranja motivacijo (UN, NIP, 
2013, str. 20). Zupančič navaja (2011, str. 17), da več avtorjev piše o 
pozitivnem vplivu igre na otrokov razvoj inteligence, na pridobivanje 
izkušenj in znanja, otrokovo čustveno življenje in njegov razvoj v 
družbi. Otrok se skozi igro in druge dejavnosti, za katere je motiviran, 
uči najbolje. Zaradi uporabe iger pri pouku pa naj bi se kazali tudi 
večji pozitivni vplivi na učenca kot pa če bi v šoli učitelji uporabljali le 
standardno podajanje snovi z vajami. Otroka naj bi učenje skozi igro 
spodbujalo, motiviralo in veselilo, hkrati pa naj bi se spodbujala tudi 
spontanost in čustvena pripravljenost.  
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Izdelava didaktičnih iger pri neobveznem izbirnem predmetu v 2. 
triadi 
Pri pouku neobveznega izbirnega predmeta nemščina v 4. in 5. 
razredu so učenci sami izdelali didaktično namizno igro. Namen 
izdelave teh iger je preverjanje in utrjevanje znanja na drugačen in 
zanimivejši način. Cilji ob izdelovanju iger in tudi sami igri so: aktivno 
sodelovanje učencev, vzpodbujanje in vzdrževanje motivacije, 
ponavljanje in utrjevanje besedišča (predstavitev sebe, barve, 
števila, opis živali, izštevanke, šolske potrebščine, idr.), ustvarjanje 
pozitivnega vzdušja, večji interes za delo in pozornost in 
osredotočenost na jezik. Učenci so se razdelili v štiri skupine. Najprej 
so na list izdelali osnutek igre, pripravili vprašanja in jezikovne izzive 
ter izbrali naslov. Učiteljeva naloga je bila spremljanje in usmerjanje 
učencev ter po potrebi pomoč pri izrazih v tujem jeziku. Za idejno 
zasnovo, izgled igre, pravila igre in jezikovne naloge pa so poskrbeli 
učenci sami. V nadaljevanju je prikazanih nekaj primerov didaktičnih 
iger, ki so jih izdelali učenci. 
 

 
Slika 1: Igra prve skupine 

Vir: Lasten 

 
Slika 2: Izdelovanje igre druge skupine 

Vir: Lasten 
 

 
Slika 3: Izdelovanje igre tretje skupine 

Vir: Lasten 
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Slika 4: Igra četrte skupine 

Vir: Lasten 

 
Učenci so pokazali velik interes pri izdelovanju iger. Sledili so 
navodilom in zajeli snov celotnega leta. Izdelali so kartončke z 
vprašanji in nalogami, ali pa so sama vprašanja zapisali kar na igro. 
Določili so tudi nagradna polja in polja s kaznimi. Največ časa je bilo 
namenjeno izdelovanju iger, vendar če predpostavimo, da so se ob 
izdelovanju tudi učili oziroma utrjevali snov, lahko tudi ta čas ne 
uvrščamo med »izgubljen čas«, ampak kot koristno porabljen čas. 
Kasneje pa so igre uporabili na začetku kot uvodno motivacijo ali 
koncu učne ure, predvsem pa je bilo učencem zanimivo igrati tudi 
igre drugih skupin. 
 

ZAKLJUČEK 
Igre so ena od metod poučevanja tujih jezikov. V procesu učenja 
tujega jezika imajo didaktične igre veliko vlogo: prispevajo k večji 
motivaciji in zbranosti učencev, hkrati pripomorejo k boljšemu 
znanju, bolj sproščeni klimi v razredu, spodbujajo medsebojno 
sodelovanje in krepijo medsebojne odnose. Igre pri pouku lahko 
uporabimo za uvodno motivacijo, popestritev pouka ali za utrjevanje 
snovi ob koncu učne ure. Igre na splošno služijo motivaciji, 
poglabljanju in ponavljanju učne snovi. Pri ustvarjanju lastne 
didaktične igre so bili učenci visoko motivirani, samostojni, pozitivno 
naravnani, ustvarjalni, uporabili so veliko domišljije in iznajdljivosti. 
Pri izdelovanju igre so krepili medsebojne vezi ter sodelovali v 
skupini, kjer je vsak prispeval del idej na poti do skupnega izdelka. 
Znanje so utrjevali na njim bližji in bolj zabaven način in pri tem v 
sproščenem vzdušju uporabljali tuji jezik. 
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Matematika v predšolskem 
obdobju 
 
DOROTEJA ŠLEBINGER, dipl. vzg. pred. otrok 
doroteja.slebinger1@guest.arnes.si 
 
Povzetek: Otrok se srečuje z matematiko že zelo zgodaj, še preden 
dopolni prvo leto starosti. S starostjo naraščajo matematične 
izkušnje. Z vstopom v vrtec pa se srečuje z matematiko zlasti v igri, 
različnih vsakodnevnih aktivnostih in načrtovanih dejavnostih. Za 
matematične igre se v vrtcu uporablja vsakdanje okolje, predmeti in 
priložnosti. Otroka začnemo seznanjati tako, da preštevamo 
predmete, poimenujemo števila, razvrščamo, se seznanjamo z 
velikostmi (večji, manjši), z oblikami, orientacijo v prostoru itd. Pri 
izbiri dejavnosti upoštevamo interes otrok in njihovo predznanje. 
Odnos nas vzgojiteljev do matematike naj bo pozitiven, saj vpliva na 
odnos, ki ga bo razvil otrok. Matematične izkušnje v vrtcu naj bodo 
čim bolj povezave z igro in vsakdanjim življenjem.  
 
Ključne besede: otrok, matematika, igra, izkušnje, mišljenje 
 
Abstract: A child encounters mathematics very early, even before 
the age of one. Mathematical experiences improve with age. By 

entering the kindergarten, however, he encounters mathematics 
especially in play, various daily activities and planned activities. 
Everyday environment, objects and different opportunities are used 
for mathematical games in the kindergarten. We begin to introduce 
mathematics to children by listing/counting objects numbers, 
sorting, introducing sizes (larger, smaller), shapes, orientation in 
space, etc. When choosing an activity, we consider the interests of 
children and their prior knowledge. The attitude of us, the educators, 
towards mathematics should be positive, as it influences the attitude 
that the child will develop. Mathematical experiences in 
kindergarten should be connected with the game and everyday life 
as much as possible.  
 
Keywords: child, mathematics, game, experience, thinking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:doroteja.slebinger1@guest.arnes.si


235 
 

UVOD 
Vrtec ni samo kraj, kamor vsako jutro zahajajo številni otroci iz 
najrazličnejših družin, ampak je pomemben kraj skupnega življenja. 
Otrokov vsakdanji svet je poln matematike. Kolikokrat na primer 
otroci v nizu kroglic na ogrlici prepoznajo preprost vzorec; opazijo, 
da sta polovici prerezanega jabolka skoraj enaki, da predstavljata 
enak vzorec; zmešajo dve skodelici moke in dve skodelici soli za 
zabavno testo za gnetenje; postavijo zgradbo iz kock in pred tem 
podobne kocke razvrstijo na kupčke; uporabljajo velik kamen in 
drobcen kamenček pri igri; odtisnejo blatne prste na majico in 
uvrstijo vzorec; opazijo, da so pikice na obleki razporejene v nekem 
vzorcu (Kohl in Gainer 2000, str. 5). Matematika je naša vsakdanja 
spremljevalka. Z njo se srečujemo, ko prepoznavamo obliko 
predmetov, ko pripravimo na mizo ustrezno število krožnikov, ko 
merimo sestavine za recept in ko skušamo ugotoviti, kaj se bo zgodilo 
v zgodbi, ki jo beremo. Razvoj matematičnih spretnosti in 
razumevanja pojmov se razlikuje od otroka do otroka. Zato otrok ne 
silimo s pojmi, ki jih ne razumejo. Ponudimo jim različne pripomočke 
in materiale. Omogočimo jim, da napredujejo takrat in tako, ko bodo 
pripravljeni. Raziskovanje in odkrivanje jim lahko pomagata 
temeljiteje spoznati in razumeti posamezne pojme (Kohl in Gainer 
2000, str. 13). 
 

Matematika v kurikulumu 
Področje matematike vključuje najrazličnejše dejavnosti v vrtcu, ki 
otroka spodbujajo, da v igri ali vsakodnevnih opravilih pridobiva 
izkušnje, spretnosti in znanja o tem, kaj je veliko, kaj majhno, česa je 
več in česa manj, v čem so si stvari različne in v čem podobne, kaj je 
celota in kaj del, kakšne oblike so, kaj je notri in kaj je zunaj, kaj je 
zdaj, prej in potem, kaj so simboli. Otrok ob pridobljenih izkušnjah in 
znanju spoznava, da je moč nekatere naloge, vsakodnevne probleme 
rešiti učinkoviteje, če uporablja »matematične« strategije mišljenja. 
Vesel je, ko najde rešitev, zato praviloma išče še nove in nove 
situacije, ki so vsakič znova izziv za preizkušanje njegove rešitve 
problema in potrditve njegovega načina in smeri razmišljanja 
(Bahovec, 1999, str. 64). 
 
Razvojne značilnosti 
Spoznavni razvoj v zgodnjem otroštvu 
Simbolno mišljenje se kaže v odloženem posnemanju, simbolni igri, 
ki je pogostejša in poteka tudi na višjih razvojnih stopnjah, v 
likovnem izražanju, pri katerem imajo narisani simboli določen 
pomen, in v rabi govora. Po Piagetovem mnenju, ki se prav glede 
razvoja in rabe govora razlikujeta od večine avtorjev, je raba govora 
rezultat razvoja simbolnih funkcij, saj mora imeti otrok splošne 
spoznavne zmožnosti prej, kot lahko uporabi besede, ki 
reprezentirajo predmete, dogodke, odnose. Sposobnost rabe 
simbolov posamezniku omogoča bolj fleksibilno mišljenje, 
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razmišljanje o preteklih in prihodnjih dogodkih in s tem preseganje 
relativno omejenih zaznavno-gibalnih izkušenj (Marjanovič Umek in 
Zupančič 2004, str. 291). 
 
Egocentrizem, animizem in empatija 
Predoperativno mišljenje ima, upoštevajoč Piagetovo teorijo, več 
omejitev, kot so egocentrizem, animizem, centriranje in 
ireverzibilnost mišljenja, osredotočenje na stanje in ne spremembo, 
nezmožnost razlikovanja med zunanjostjo oz. videzom in realnostjo. 
Otrok, ki ne more ugotoviti, da lahko druge osebe isto stvar vidijo in 
razumejo drugače kot on sam, ki je usmerjen zgolj na svoje 
zaznavanje in mišljenje, je egocentrizem (Marjanovič Umek in 
Zupančič 2004, str. 291). Raziskovalci so v kritikih Piagetove 
opredelitve egocentrizma posebej poudarili tudi empatijo, to je 
otrokovo sposobnost, da razume čustva, misli drugih ljudi. Borke je 
ugotovil, da se otroci, stari od treh do štirih let, zavedajo čustev 
drugih ljudi in lahko zavzemajo njihovo perspektivo (Marjanovič 
Umek in Zupančič 2004, str. 293). 
 
Ohranjanje količine 
Za mišljenje na predoperativni stopnji je značilno, da zmore otrok 
hkrati razmišljati le o enem vidiku problema. To značilnost mišljenja 
je Piaget imenoval centriranje mišljenja, za razliko od decentriranja 
mišljenja, ki otroku praviloma šele na operativni razvojni stopnji 
omogoča vzporedno razmišljanje o več vidikih hkrati. Centriranje 

omejuje otrokovo mišljenje tako pri razmišljanju o fizičnih kot 
socialnih odnosih (Marjanovič Umek in Zupančič 2004, str. 294).  
 
Razvoj pojmov 
Z razvojem se spreminjata kakovost pojmov in način, kako otroci 
oblikujejo posamezne pojme odnose med njimi in jih povezujejo v 
spoznavne strukture. Pojmi lahko vključujejo predmete, dogodke, 
dejavnosti in ostale dimenzije posameznikove izkušnje. Razvoj 
pojmov je v veliki meri odvisen od razvoja miselnih in govornih 
struktur oz. od načina otrokove reprezentacije. Raziskovalci razvoj 
reprezentacije, ki ključno sodoloča razvoj pojmov, opisujejo različno, 
npr. Piaget opredeljuje konkretne pojme kot razvojno nižje od 
abstraktnih pojmov; Vigotski meni, da so tematski pojmi razvojno 
nižji, razvojno višji pa so taksonomski (Marjanovič Umek in Zupančič 
2004, str. 297–298). 
 
Pojem števila 
Razumevanje pojma števila vključujeta dve osnovni miselni operaciji, 
in sicer razumevanje glavnih (ena, dve, tri ...) in vrstilnih števil (prvi, 
drugi, tretji …). Razumevanje glavnih števil se razvojno pojavi prej kot 
razumevanje vrstilnih števil. Otroci na predoperativni stopnji 
mišljenja ne razumevajo, da se število ne spremeni, če predmete 
znotraj skupine razporedimo drugače (Marjanovič Umek in Zupančič 
2004, str. 301). 
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Pojem prostora in časa 
Otrokovo razumevanje prostora je na zaznavno-gibalni stopnji 
egocentrično, kar pomeni, da se dojenček oz. malček v prostoru 
orientirata glede na svoje lastno telo. Ob prehodu z zaznavno-
gibalne na predoperativno stopnjo mišljenja otroci uporabljajo 
zunanje predmete oz. prostorska znamenja kot pomembne 
referenčne točke za orientacijo v prostoru. Sledi še razvojno višja 
stopnja, to je orientacija s pomočjo zemljevida, ki je vezana na 
celovito razumevanje prostora in abstraktno mišljenje. Otrok v 
zgodnjem otroštvu si pojem časa, ki je bolj abstrakten od pojma 
prostora, oblikuje na osnovi časovnega zaporedja in trajanja 
posameznih dogodkov. Raziskovalci ugotavljajo, da se razumevanje 
daljših časovnih intervalov razvije kasneje kot razumevanje krajših; 
otroci tudi prej razumejo pojem včeraj kot pojem jutri. Fridman je v 
raziskavi, v kateri se je ukvarjal z razumevanjem pojma časa v 
prihodnosti, ugotovil, da otroci, stari 4 leta, npr. ne razlikujejo 
dogodkov, ki se bodo zgodili čez nekaj mesecev, od dogodkov, ki se 
bodo zgodili v naslednjih dneh, tednih. Ocenjujejo tudi, da se 
dogodki, ki so oddaljeni od 4 do 9 mesecev, zgodili kmalu. Že 6-letni 
otroci pa zmorejo realno oceniti oddaljenost dogodkov, ki se bodo 
zgodili v prihodnosti (Marjanovič Umek inZupančič 2004, str. 303). 
 
Teorija uma 
Otrokovo razumevanje socialnega sveta sega širše kot zaznavno 
razumevanje. Pri teoriji uma gre za razumevanje in pojmovanje sebe 

in drugih ljudi kot ljudi, ki imajo svoje želje, prepričanja, čustva, 
namere in lastne interpretacije sveta. Vse to posameznikom 
omogoča vsakodnevno razumevanje ljudi oz. socialnih situacij, v 
katere vstopajo v odnosu do drugih in določajo socialno realnost 
posameznika ter njegovo obnašanje v njej (Marjanovič Umek, 
Zupančič 2004, str. 304). 
 
Razvoj spomina 
Podatki raziskav kažejo, da se otroci v srednjem in poznem otroštvu 
v primerjavi z otroki v zgodnjem otroštvu spominjajo več in bolje, 
slednji pa več in bolje kot malčki. Razlogi za to so različni: 
− večja spominska kapaciteta in hitrost v predelavi informacij, 
− bolj izdelane spominske strategije, otroci jih rabijo več in 

pogosteje, njihova uporaba je bolj učinkovita in fleksibilna, 
− razvoj metakognicije – starejši otroci bolje razumejo, kako 

spomin deluje, in lahko to vedenje uporabijo za izbor spominskih 
strategij, bolj smiselno uporabo virov in podobno, 

− več vsebinskega znanja, bolj jasno vedenje o vrstah vsebin, ki si 
jih morajo zapomniti (Marjanovič Umek in Zupančič 2004, str. 
307). 

 
Razvoj pozornosti 
Pozornost pomeni prvo, kritično stopnjo v spoznavnih procesih, saj 
stvari, na katere nismo pozorni, praviloma ne zaznamo in si jih tudi 
ne zapomnimo. Otrokova pozornost v obdobju zgodnjega otroštva je 
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v primerjavi s pozornostjo starejših otrok relativno šibka, kar pomeni, 
da je manj usmerjena in nadzorovana ter krajša (Marjanovič Umek in 
Zupančič 2004, str. 310). 
 
Nasveti za matematične dejavnosti: 
− kratka in jasna navodila, 
− podano eno navodilo naenkrat, 
− matematika naj bo del dnevne rutine, 
− dovolite otroku uporabo pripomočkov: štetje s prstki, palčkami 

ipd., 
− dajte otroku dovolj časa in bodite potrpežljivi, 
− pri dejavnostih upoštevajte individualne sposobnosti, 
− upoštevajte otrokove ideje, 
− pohvalite otrokov uspeh. 
 
Primeri matematičnih dejavnosti v predšolskem obdobju 
Izštevanke 
Otroci imajo zelo radi izštevanke. Nekatere imajo pa tudi 
matematično vrednost. Za razvijanje matematične pismenosti so 
najbolj učinkovite izštevanke, ki sledijo principom preštevanja.  
 
En, dva – smo doma. 
Tri, štiri – smo pri miri. 
Pet, šest – gremo jest. 
Sedem, osem – kruha 

prosim. 
Devet, deset – hleb načet. 
 
Ena, dva, tri, 
prstke pokaži ti. 
 
En kovač konja kuje. 
Kolko žebljev potrebuje? 
Ena, dva, tri, pa povej 
število ti. 
 
Ena bela hišica, 
kolko okenc pa ima? 
Ena, dve, tri, 
pa povej število ti. 
 
Pesmi 
Nekatere pesmi so zelo matematično naravnane. Pri izbiri pesmi 
upoštevamo starost otrok.  
Primeri: Tri majhne žabice, Pet majhnih račk šlo je na potep, Tri luže 
itd. 
 
Sestavljanke 
Nudijo različne možnosti za spoznavanje matematičnih konceptov. 
Otroci sestavljanke pogosto uporabijo kot samostojno igro. Lahko pa 
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vzgojitelj otroku poda navodila za sestavljanje. V vrtcu je običajno 
prisotna uporaba dvodimenzionalnih in tridimenzionalnih 
sestavljank. Dvodimenzionalne so namizne sestavljanke, 
tridimenzionalne pa konstrukcijske sestavljanke iz kock ali drugih 
materialov. Sestavljanke otrokom omogočijo sposobnost opazovanja 
in mišljenja. Tvorijo vezi med deli in celoto.  
 

 
Slika 1: Sestavljanje sestavljank 

Vir: Lasten 

 
Razvrščanje 
Razvrščanje je proces oblikovanja skupin glede na dano značilnost oz. 
značilnosti. Razvrščanje (klasifikacija) in urejanje (seriacija) sta pri 
logiki najpomembnejši dejavnosti, ki spodbujata otrokov kognitivni 
razvoj. Pri razvrščanju otrok najprej uporabi igrače, ki jih 

prijema, kasneje preide na različne predmete. Razvrščamo lahko po 
barvi, obliki, velikosti, številu, namenu itd. 
 
 
Od najmanjšega do največjega 
Otrokom lahko daste predmete (barvice, slamice, knjige, copate itd.) 
različnih velikosti. Otroci jih zlagajo od najmanjšega do največjega in 
obratno. Kasneje, ko osvojijo koncept, lahko aktivnosti nadgradite 
tako, da k velikosti dodate še barvo.  

 
Slika 2: Razvrščanje po obliki 

Vir: Spletni vir, didaktične igrače 
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Slika 3: Razvrščanje po barvi 

Vir: Spletni vir, polžkova hišica 

 
Prirejanje 
Otrokom je zelo zanimivo prirejanje. Načinov je veliko. Otroci imajo 
radi barve, ideja iz vrtca Montessori.  
 

 
Slika 4: Prirejanje po barvi 

Vir: Spletni vir, polžkova hišica 

Štetje 
Štetje v vrtcu uporabljamo vsakodnevno. Odlična pomoč so igre s 
pravili in štetjem, kot so Človek ne jezi se, karte, domine, sestavljanke 
ipd. Otrok:  
− od rojstva spoznava imena za števila in se jih uči (števila zaznava 

slušno in vidno); začne se zavedati števil v pesmicah, pravljicah, 
v vsakdanjem pogovoru;  

− zaznava zapisana števila v svoji okolici, ne da bi jih nujno 
povezoval s štetjem, 

− se uči pravilno zaporedje števil, 
števila izgovarja, ponavlja, 

− število zapiše s simbolom za število. 
 
Koraki štetja: 
− poiskati skupno lastnost predmetov, ki jih bomo šteli, 
− razvrstiti predmete v skupine tisto, kar šteje, tisto kar ne šteje, 

urediti predmete tako, da jih bomo lahko šteli (npr. v niz), 
− poznati imena za števila po vrsti (1,2,3 ne pa 1,5,3), 
− povezati en predmet z eno številko (bijekcija) (→ločeno od 

učenja števil se uči prirejati). 

 
Načela štetja: pri štetju ne smemo nobenega elementa spustiti in 
nobenega šteti dvakrat, štetje je neodvisno od narave predmetov, ki 
jih štejemo (enako močnim množicam priredimo isto število), štetje 
je neodvisno od vrstnega reda (ni pomembno, kje začnemo šteti). 
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Faze štetja 
Otrok prešteva predmete tako, da na njih pokaže in zraven govori, 
predmetom doda imena (avto, drevo, hiša ...), namesto imen pove 
imena za število: 3,1,5, prešteva stvari, ne ve pa, da je odgovor 
število, ne štetje, - okoli petega leta (večina) usvoji pojem štetja 
(→da je odgovor na koliko? zadnje število pri štetju). 
 
Strategije štetja 
Otrok šteje predmete, ki jih lahko premika (predmeti so postavljeni 
v vrsto, gručo ...), šteje stvari, ki se jih lahko dotakne, ne more pa jih 
premakniti (npr. slike v knjigi), šteje stvari, ki jih vidi, ne more pa se 
jih dotakniti (npr. luči na stropu), šteje stvari, ki jih ne vidi (po 
spominu, npr. člane njegove družine, če ni z njimi) (Spletni vir, 
učilnice Arnes). 
 
Merjenje 
Merjenje je v tesni povezavi s štetjem. Otrok količine med seboj 
primerja in kasneje meri. Merjenje uporabljamo takrat, kadar 
količine ne moremo prešteti. V vrtcu za merjenje uporabljamo 
lončke, palčke, slamice, prste, dlani, stopala, kartone, naravne 
materiale itd.  

 
Slika 5: Merjenje s tulci 

Vir: Lasten 

 
Geometrijski liki v vrtcu 
Geometrijska telesa in liki nas obdajajo povsod. Preden preidemo na 
seznanjanje in poimenovanje geometrijskih likov, moramo ugotoviti, 
ali se otrok zna orientirati v prostoru. Nato pričnemo z opazovanjem 
konkretnih primerov, poimenovanja, primerjanja z oblikami v 
vsakdanjem življenju. Otrok naj izdeluje modele teles iz različnih 
materialov (plastelina, modelirne mase, peska, slanega testa itd.). 
Ponudimo mu veliko različnih dejavnosti za spoznavanje 
geometrijskih likov, teles: tisk likov, štampiljke, obrisovanje, risanje, 
barvanje, tipanje z zaprtimi očmi ipd. 
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Slika 6: Oblikovanje teles s plastelinom 

Vir: Lasten 

 
Orientacija 
V predšolskem obdobju je orientacija v prostoru zelo pomembna. 
Najprej otrok opazuje sebe, svoje bližnje sorodnike, vrstnike in nato 
predmete ter prostor. Kasneje ugotavlja relacije in povezave med 
seboj. V vsakdanjem pogovoru začne spoznavati izraze glede na 
položaj oseb, predmetov (v, na, pod, spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, 
levo, desno).  
 

 
Slika 7: Orientacija 

Vir: Lasten 

ZAKLJUČEK 
Otroci imajo v vrtcu veliko priložnosti sodelovanja pri različnih 
matematičnih dejavnostih. S tem dobijo odgovore na matematična 
vprašanja. Področje matematika vključuje najrazličnejše dejavnosti v 
vrtcu. Otroka spodbuja k temu, da v igri in vsakdanjih opravilih 
pridobiva izkušnje, spretnosti in znanje. Reševanje matematičnih 
problemov ga zabava in veseli. Dobesedno na vsakem koraku nas 
obdaja material za prakticiranje zabavne matematike. V življenju 
predšolskih otrok vedno obstaja prostor za nova odkritja. Naši otroci 
v vrtcu imajo radi matematične dejavnosti. Pri tem se igrajo, 
spoznavajo in pridobivajo matematične izkušnje ter na koncu 
medsebojno sodelujejo.  
 
Viri in literatura 
1. Bahovec, E. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in 

šport. 
2. Učilnice Arnes. Pridobljeno s 

https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/957683/mod_resource/content/0/Zg
odovina%20%C5%A1tevil%20in%20%C5%A1tetje%2C%20naravna%20%C5%
A1tevila%2C%20powerpoint%20iz%20delavnice.pdf 

3. Polžkova hišica. Pridobljeno s 
https://polzkovahisica6.wixsite.com/website/post/barvno-prirejanje 

4. Didaktične igrače. Pridobljeno s https://www.didakticne-igrace.com/kocka-
za-razvrscanje-oblik.html 

5. Kohl, M. A., in Gainer, C. (2000). Mali matematik: spoznavajmo matematične 
zakonitosti s pomočjo umetnosti. Ljubljan, EDUCY. 

6. Marjanovič Umek, L., in Zupančič, M., et al. (2004). Razvojna psihologija. 
Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.  

https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/957683/mod_resource/content/0/Zgodovina%20%C5%A1tevil%20in%20%C5%A1tetje%2C%20naravna%20%C5%A1tevila%2C%20powerpoint%20iz%20delavnice.pdf
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/957683/mod_resource/content/0/Zgodovina%20%C5%A1tevil%20in%20%C5%A1tetje%2C%20naravna%20%C5%A1tevila%2C%20powerpoint%20iz%20delavnice.pdf
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/957683/mod_resource/content/0/Zgodovina%20%C5%A1tevil%20in%20%C5%A1tetje%2C%20naravna%20%C5%A1tevila%2C%20powerpoint%20iz%20delavnice.pdf
https://polzkovahisica6.wixsite.com/website/post/barvno-prirejanje
https://www.didakticne-igrace.com/kocka-za-razvrscanje-oblik.html
https://www.didakticne-igrace.com/kocka-za-razvrscanje-oblik.html


243 
 

Začetno opismenjevanje skozi 
različne didaktične igre 
 
mag. URŠKA ŠIMNIC NOVAK, prof. RP 
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urskasn@gmail.com 
 
Povzetek: Učenci v 1. razred prihajajo z različnim predznanjem, 
navadami, interesi, sposobnostmi in spretnostmi. Učni načrti so 
prilagojeni šestletnikom in vključujejo učne metode in oblike dela, ki 
ustrezajo njihovi razvojni stopnji. Učenci znanje usvajajo preko 
konkretnih izkušenj, različnih didaktičnih iger, kar omogoča 
postopen prehod k šolskemu delu, ure pa so prijetnejše, bogatejše in 
zanimivejše. Ob vstopu v prvi razred se začne tudi proces 
sistematičnega opismenjevanja. Proces opismenjevanja se začne že 
pred otrokovim vstopom v šolo in konča s funkcionalno pismenostjo 
posameznika, kar pomeni, da ima posameznik razvite štiri temeljne 
komunikacijske sposobnosti, in sicer: poslušanje, govorjenje, branje 
in pisanje. Učitelji v prvem razredu pripravljamo naloge, s katerimi 
učenci razvijajo predopismenjevalne zmožnosti (vidno in slušno 
razločevanje, slušno razčlenjevanje, grafomotoriko in orientacijo) in 
sporazumevalno zmožnosti, tj. poslušanje, govorjenje, branje in 
pisanje.  

Ključne besede: prvi razred, učenci, opismenjevanje, didaktične igre 
 
Abstract: Pupils entering the first grade of primary school are of 
various foreknowledge, their habits, interests, abilities and skills are 
very different as well. The curriculum is well adjusted and the 
methods, as well as the forms of classroom work included, meet the 
developmental phase of six-year-olds. The pupils acquire their 
knowledge based on concrete experiences; additionally in the 
classroom all sorts of didactic games are used. All these enable the 
pupils gradual transition to schoolwork. At the same time the lessons 
are more enjoyable, interesting and vivid. The process of systematic 
literacy is introduced in the first grade of primary school. However, 
the process itself begins earlier in a child's life and it ends up with 
accomplishing functional literacy. The latter means the individual 
has developed all four fundamental communicative competences: 
listening, speaking, reading and writing. Teachers in the first grade 
prepare exercises developing the pupils' preliterate skills (eg. visual 
and aural distinguishing, aural dissecting, graphomotor skills and 
orientation), as well as communicative skills (listening, speaking, 
reading and writing). 
 
Keywords: first grade, pupils, literacy, didactic games 
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UVOD 
Pouk v 1. razredu sledi razvojni stopnji učencev, čemur je prilagojen 
tudi način poučevanja. Otrokov svet v tej starosti sestavljajo 
predvsem konkretne stvari in operacije, zato mora biti temu 
prilagojen tudi pouk, ki mora zato potekati na konkretni, nazorni in 
ne na abstraktni ravni. Pouk poteka skozi preplet igre in učenja z 
aktivno udeležbo učencev in z uporabo različnih konkretnih 
materialov in didaktičnih pripomočkov. Učni načrti v prvem razredu 
so oblikovani tako, da upoštevajo razvojno stopnjo učencev ter 
načine poučevanja primerne starosti otrok. Vključujejo različne 
metode in oblike dela, ki naredijo pouk raznolik, zanimiv, hkrati pa 
vključujejo metode in oblike dela posebej primerne za mlajše 
učence. Pomembni standardi znanja, kot npr. pisanje, branje so 
naravnani na postopno in temeljito, pa tudi individualno 
pridobivanje znanja, kar pomeni, da je doseganje ciljev razdeljeno na 
celo prvo triletje (Novak, 2005). V prvem razredu pričnemo s 
procesom sistematičnega opismenjevanja. Cilj opismenjevanja je 
funkcionalna pismenost, ki jo dosežemo z razvojem štirih temeljnih 
komunikacijskih sposobnosti: poslušanja, govorjenja, branja in 
pisanja. Pečjak (1999, str. 7) opismenjevanje opredeljuje kot »učenje 
branja in pisanja, pri katerem učenec spoznava črke in njim 
pripadajoče glasove ter jih povezuje v besede«. Z opismenjevanjem 
razvijemo pismenost učencev, naš cilj pa je, da učenci pridejo do 
stopnje funkcionalne pismenosti. Pomembno je, da se učitelji 
zavedamo, da je temelj opismenjevanja razvoj predopismenjevalnih 

zmožnosti in dejavnosti. Sem sodijo sposobnosti zavedanja 
jezikovnih struktur (besed, glasov), sposobnost slušnega in vidnega 
razločevanja in sposobnost slušnega razčlenjevanja. Hkrati s temi 
dejavnostmi pa razvijajo tudi razločujoče poslušanje in govorjenje 
(Pečjak, 1999). V učnem načrtu je zapisano, da učenci glede na svoje 
predznanje branja in pisanja ter glede na razvite veščine, spretnosti 
in zmožnosti prehajajo individualizirano, postopoma in sistematično 
razvijajo predopismenjevalne zmožnosti (npr. vidno razločevanje, 
slušno razločevanje in razčlenjevanje, grafomotoriko, orientacijo na 
telesu, v prostoru in na papirju, držo telesa in pisala ipd.); in kasneje, 
ko imajo ustrezno razvite predopismenjevalne zmožnosti, 
sistematično razvijajo tehniko branja in pisanja besed in enostavčnih 
povedi (najprej s tiskanimi črkami, nato s pisanimi). V prvem razredu 
je zelo pomemben učiteljev izbor oblik in metod dela, da učenci 
uspešno usvojijo zastavljene cilje. V nadaljevanju so predstavljene 
metode, s pomočjo katerih učenci razvijajo predopismenjevalne 
zmožnosti ter kasneje za osvajanje velikih tiskanih črk.   
 
OPISMENJEVANJE 
Zrimškova (2003, str. 3) navaja, da je »Opismenjevanje proces, v 
katerem se posameznik usposobi za branje in pisanje najrazličnejših 
besedil, s katerimi si v vsakdanjem življenju pomaga in jih zna 
uporabljati«. To je kompleksen proces, katerega začetna faza je 
začetno opismenjevanje, ki zajema pripravo na branje in pisanje, 
sistematično obravnavo in utrjevanje črk ter hkrati razvijanje in 

http://opismenjevanje.splet.arnes.si/ucitelji/o-opismenjevanju/predopismenjevalne-zmoznosti-in-dejavnosti/predopismenjevalne-zmoznosti/
http://opismenjevanje.splet.arnes.si/ucitelji/o-opismenjevanju/predopismenjevalne-zmoznosti-in-dejavnosti/predopismenjevalne-dejavnosti/
http://opismenjevanje.splet.arnes.si/viri-in-literatura/
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utrjevanje tehnik branja in pisanja (Zrimšek, 2003). Grginičeva (2010) 
pravi, da pri otroku v prvem razredu ne moremo prezreti predšolskih 
izkušenj, ki jih neopazno in spontano pridobiva v stiku s tiskano 
besedo že pred formalnim učenjem branja in pisanja, saj otrok v 
vsakodnevnih dogodkih prepozna prve črke, napise in znake. 
Govorimo o t.i. porajajoča se pismenosti. Otroci pridobijo zavest o 
tisku in pisanju, o obstoju glasov v govoru, glasove povezujejo s 
črkami, pojavljaje se tudi celotno – globalno branje. Pri začetnem 
opismenjevanju nas zanimajo otrokove zmožnosti dekodiranja – 
zmožnosti za branje in pisanje, ki zajemajo vidno in slušno 
zaznavanje ter druge miselne procese, potrebne za uspešno branje 
in pisanje (Grginič, 2005).  Otrok mora za uspešno branje in pisanje 
razviti zaznavne zmožnosti: vidno zaznavanje (prepoznavanje) 
znakov in slušno zaznavanje (slušno zaznavanje in razčlenjevanje) 
(Grginič, 2010). Razvoj sposobnosti vidnega zaznavanja gre v smeri 
vidno zaznavanje – vidno razločevanje – vidno prepoznavanje. 
 
Tri faze razvoja vidnega zaznavanja (Grginič, 2005) 
− V razvoju vidnega zaznavanja je otrok sposoben zaznati in 

razločevati okrog sebe predmete, oblike in osebe, npr. otrok loči 
obraze domačih ljudi od neznanih. 

− Razvoj vidnega razločevanja poteka od razločevanja predmetov, 
s katerimi se otrok vsakodnevno srečuje, sledi razločevanje bolj 
abstraktnih oblik (npr. geometrijske like), do razločevanja 
simbolov (npr. črk). Pomembno je, da otroku nudimo čim več 

praktičnih izkušenj pri pomnjenju razlik posameznih vzorcev in 
oblik, da imajo možnost predmet tudi otipati in s tem dobiti 
praktično izkušnjo.  

− Zadnja faza razvoja vidnega zaznavanja pa je vidno 
prepoznavanje, ki je odvisno od sposobnosti zaznavanja, 
razločevanja in pomnjenja ter je ključno za učenje branja, npr.: 
otrok zaznava in ve kaj pomeni zaporedje črk v besedi).  

 
Slušno zaznavanje, glasovno zavedanje »je sposobnost upravljanja z 
glasovi jezika neodvisno od pomena« (Grginič, 2005, str. 70), pri 
čemer gre za sklop sposobnosti, kot so prepoznavanje besed, ki se 
rimajo, določanje in raba prvih /zadnjih glasov v besedi, razdelitev in 
štetje vseh glasov v besedi. Glasovno zavedanje je močno povezano 
z učenjem branja in pisanja, saj ob slabo razviti sposobnosti 
glasovnega zaznavanja lahko opazimo težave pri začetnem branju, 
pisanju, kasneje celo pri besednem zakladu in razumevanju, zato je 
glasovno zaznavanje pogoj za opismenjevanje. 
Dve fazi glasovnega zaznavanja: 
− Glasovno razločevanje pomeni otrokovo sposobnost 

razločevanja dolžine besed. Raziskave so pokazale, da se otroci 
najprej zavedajo dolžine besed (krajša in daljša), nato zlogov, 
kasneje pa zaznajo glasove v besedi. Sposobnost razločevanja 
glasov se pri otroku prične razvijati od tretjega leta dalje in se do 
vstopa v šolo dokončno razvije. Le to pa preprečuje težave pri 
razčlenjevanju.  
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− Glasovno razčlenjevanje je sposobnost, ko otrok razčleni poved 
na posamezne besede, besede na posamezne zloge in 
posamezne glasove. 

 
Za učinkovito opismenjevanje je med zaznavnimi sposobnostmi 
pomembna tudi pozornost, saj otroku omogoča selektivno 
usmerjanje miselne energije.  Pisanje in branje od otroka zahtevata, 
da je sposobne svojo pozornost nadzorovati, usmerjati in 
sistematično premikata od sporočila – dela sporočila k drugemu 
sporočilu v nekem določenem zaporedju. Pri učenju pisanja pa je 
pomembna tudi sposobnost zaznavanja prostora. Ta zmožnost se 
začne pri orientaciji na lastnem telesu in v domačem okolju ter 
sledenju zaporedju navodil (Grginič, 2010).  V prvem razredu je zelo 
pomemben učiteljev izbor oblik in metod dela, da učenci uspešno 
usvojijo zastavljene cilje. V nadaljevanju je predstavljena 
fonomimična metoda, s pomočjo katere učenci preko različnih čutil 
usvojijo velike tiskane črke v 1. razredu.  Fajfar (1996) opisuje 
fonomimično metodo, po kateri otrok sočasno spoznava posamezno 
črko – glas multisenzorno: s sliko, zvokom in gibom. Uporabljeni gibi 
izhajajo iz oblik predmetov, ki spominjajo na črko (npr.: i – dvignjen 
kazalec), zvok ali gib ob določeni dejavnosti (npr. ž – žaganje). 
Uporabo gibov rok, prstov, dlani in pesti spremlja poudarjena 
mimika obraza in izgovarjanje prikazanega glasu. Pri obravnavi 
velikih tiskanih črk je pomembno, da učenci najprej pridobijo 
občutek zapisa z velikimi mišicami (s celo roko, hoja po črki …), nato 

z drobnimi (s prsti po klopi, zdrobu …), tem občutkom sledi občutek 
pisanja s pisalom. Fonomimične gibe lahko učitelj uporablja na 
različne načine, najpogosteje preko igre (npr. domine, pari – napiši 
črko, pokaži gib), igro lahko prilagaja sposobnostim, znanju in 
interesom učencev.  
 
Primeri dobre prakse 
Učenje preko konkretnih situacij, različnih didaktičnih iger učence na 
nezaveden, neprisiljen in zabaven način pripelje do znanja, 
usvojenega učnega cilja. V prvem razredu je še toliko bolj 
pomembno, da se učenci učijo preko različnih iger, saj jim je ta način 
blizu. V nadaljevanju navajam nekaj primerov dobre prakse iz učnih 
ur slovenščine, ki jih konkretno izvajam v razredu s svojimi prvošolci 
in delujejo zelo pozitivno. Učence na tak način vodim skozi proces 
začetnega opismenjevanja do zapisa črk/besed/povedi in 
nenazadnje tudi branja.   
 

a) Dejavnosti za urjenje vidnega zaznavanja  
Dejavnosti oz. igre vidnega zaznavanje zajemajo vaje za očmi. Otrok 
sledi določeni liniji na podoben način, kot mora z očmi slediti pri 
pisanju in branju. Na ta način urimo spomin, kar je pomembno pri 
sistematičnem opismenjevanju. 
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Slika 1: Labirint 

Vir: https://folio.rokus-klett.si/?credit=LBNP1MAT2_SDZ&pages=40-41 

 

 
Slika 2: Prometni spomin 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 3: Prekrivanje z barvami 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 4: Sestavi enak vzorec 

Vir: Lasten 
 

 
Slika 5: Tipno/vidno zaznavanje črk 

Vir: Lasten 

 
 
 
 
 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LBNP1MAT2_SDZ&pages=40-41
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 Poišči  enake  risbe  in  jih  ustrezno  pobarvaj. 

 
Slika 6: Različni primeri prepoznavanje enakih črk/zlogov/besed/znakov 

Vir: Lasten 

 
 
 

b) Dejavnosti za urjenje slušnega/glasovnega zaznavanja  
Z dejavnostmi za slušno/glasovno zaznavanje želimo spodbudi 
otrokovo slušno razločevanje in razčlenjevanje, pozorno poslušanje, 
sledenje navodilom in pomnjenje zaporedja. S pomočjo teh 
sposobnosti bodo učenci kasneje lažje razločevali glasove, besede na 
zloge, pretvorili glasove v črke, se učil branja in pisanja. 
 

 
Slika 7: Kje sliši npr. glas R - na začetku, v sredini, na koncu 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 8: Prepoznavanje števila glasov in določenega glasu v besedi 

Vir: Lasten 
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Na rdečem tulipanu je rumen metulj. 

 
Slika 9: Pobarvaj omenjeno v povedi 

Vir: https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1DZOPS&pages=30-31 

 
c) Učenje velikih tiskanih črk  

Ob vstopu v šolo nekaj učencev že razlikuje in poimenuje večino črk 
abecede, zapiše svoje ime, preslika določen napis, zapiše nekaj črk 
po nareku … Razvijanje pozitivnega odnosa do pisanja črk in kasneje 
branja je ključnega pomena za nadaljnje učenje (Grginič, 2010), zato 
je zelo pomembno, kako pričnemo z začetnim opismenjevanjem. 
Pozornost šestletnikov je kratkotrajna, težko se osredotočajo na 
določeno dejavnost dlje časa, kar je za proces pridobivanja nove črke 
ključnega pomena. Njihova osrednja dejavnost je še vedno igra 
(Grginič, 2010), zato tudi v učenje črk skušam vpeljati igro, gibanje, 
učenje preko različnih čutil.  
Obravnava velikih tiskanih črk s pomočjo fonomimične metode: 
− z učenci sedimo v krogu, 

− preberem pesmico, zgodbico, povezano z obravnavano črko,  
− demonstriram zapis, fonomimično metodo in izgovor glasu za 

obravnavano črko, 
− učenci nekajkrat ponovijo obravnavani glas, 
− glasovne vaje: iskanje besed z obravnavano črko na začetku, v 

sredini ali na koncu, glaskovanje besed, prikaz glasov s kretnjami, 
gibi – vsaka kretnja, gib ponazori določeno črko (fonomimična 
metoda), poimenovanje različnih predmetov z obravnavano 
črko, razvrščanje le-teh na ustrezno mesto v preglednici, glede na 
to, kje se črka nahaja, 

− demonstracija poteznosti pisanja črke v plento ali zdrob, na velik 
list papirja, 

− razdelitev učencev v manjše skupine, vaja zapisa po zraku/po 
klopi v peno za britje/po hrbtu sošolca/na velik papir/v zdrob/s 
kredo na tablo … med delom učencev sem pozorna na poteznost 
obravnavane črke, opozorim na nepravilnosti, 

− zapis velike črke čez celo stran v velike brezčrtne zvezke; 
prevlečejo z mavričnimi barvami; pozorna sem na poteznost, 
držo pisala, sedenje za mizo, obliko črk, orientacijo na listu, 

− zapis črke v zvezke s črtami: črko prevlečejo z mavričnimi 
barvami, narišejo predmet na črko, prevlečejo zapisane črke, 
samostojno zapišejo črke, boljši učenci samostojno zapišejo 
nekaj besed, krajšo poved na določeno črko, 

− reševanje naloge v delovnem zvezku z diferenciacijo glede na 
predznanje in sposobnosti. 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1DZOPS&pages=30-31
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Slika 10: Zapis črk U s prstom po polenti, na velik papir z voščenko 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 11: Fonomimičen znak za črki A in I 

Vir: Lasten 

 
Slika 12: Zapis mavrične črke R v brezčrtni zvezek 

Vir: Lasten 

 
ZAKLJUČEK 
Učenje v 1. razredu pogosto poteka na konkretni ravni in nazorni 
ravni, preko konkretnih izkušenj, različnih didaktičnih iger, ure so 
tako prijetnejše, bogatejše in zanimivejše. Učenci se niti ne zavedajo, 
da skozi igro usvajajo določena znanja. Otroci imajo ob vstopu v prvi 
razred že razvite nekatere splošne in specifične sposobnosti, ki so 
predpogoj za začetno opismenjevanje. Začetno opismenjevanje 
poteka postopno. Pričnemo z različnimi dejavnostmi in igrami s 
katerimi učenci razvijajo vidne in slušne zaznave, katerim sledi zapis 
črk in kasneje glede na individualne sposobnosti in znanje učencev  
sistematično razvijajmo tehniko branja in pisanja besed in 
enostavčnih povedi. Tudi minimalni standardi in standardi znanja 
zapisani v učnem načrtu so naravnani na postopno in temeljito, 



251 
 

hkrati pa tudi individualno pridobivanje znanja. V prvem razredu je 
zelo pomembno, da pouk poteka skozi preplet igre in učenja z 
uporabo različnih konkretnih materialov in didaktičnih pripomočkov 
ter aktivno udeležbo vseh učencev. 
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Igre in igrače nekoč 
 
LIDIJA ŠPELIČ, prof. 
lidija.spelic@os-smihel.si 
 
Povzetek: Naše babice in dedki so se igrali preproste igre: kdo se boji 
črnega moža, skrivalnice, med dvema ognjema, sestavljanje stolpov 
iz palčk, spuščanje ladjic, gumitvist, preskakovanje kolebnice ali 
dolge vrvi, gnilo jajce, pismo, skakanje aviončka, ali je kaj trden most, 
»rinčice talat« … Dneve so si krajšali s petjem in plesnimi igrami 
(bekselj in »špegu tanc«). Včasih so se zelo veliko igrali zunaj, v 
skupini in si ob tem krajšali prosti čas ter razvijali svoje spretnosti. 
Igrače so si izdelovali kar sami doma iz naravnih materialov. Najbolj 
pogosto so uporabili les, blago in kamen. Izdelali so vrtavke, punčke 
iz cunj, frače, gugalnico, piščali, ragljo, mlinček, žogo iz svinjskega 
mehurja ali ostankov blaga. Uporabili so tudi odslužen papir, iz 
katerega so izdelali papirnate igrače (avionček, kapa, ladjica, 
kozarec). V praktičnem delu članka je opisan primer dobre prakse, na 
kakšen način lahko poskrbimo, da se kulturna dediščina ohranja, 
kako lahko znanje o preteklosti prenesemo na otroke ter jih 
motiviramo za gibanje na svežem zraku. Zapisan je tudi primer 
izdelave preproste igre in igrače iz starih časov, za katero so 
uporabljeni naravni materiali.  
 

Ključne besede: stare igre, igrače nekoč, prosti čas, kulturna 
dediščina 
 
Abstract: Our grandparents played simple traditional games: a 
running game called »Who is afraid of a black man«, hide-and-seek, 
dodgeball, making objects from sticks, letting boats or other floats 
down the stream , playing with elastics or a skipping rope and games 
called »A rotten egg«, »A jumping airplane«, »Is the bridge solid 
enough?« and »rinčice talat«… They spent their days singing and 
playing dancing games (called »bekselj« and »špegu tanc«). They 
spent their free time days playing outside a lot, mostly in groups, and 
developed their skills through play. The toys were made at home 
from natural materials. Wood, cloth, and stone were most 
commonly used. They made carousels, rag dolls, slingshots, a swing, 
flutes, a rattle, a grinder, a ball made of a pig bladder or scraps of 
cloth. They also used old paper, from which they made paper toys 
(airplane, hat, boat, glass). The practical part of the article describes 
an example of a good practice of how we can ensure that the cultural 
heritage is preserved and how we can pass on knowledge of the past 
to children and motivate them to spend more time outside. There is 
also an example of making a simple game and a toy from the past 
made from natural materials. 
 
Keywords: old games, toys of the past, leisure, cultural heritage 
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UVOD 
V članku bom predstavila stare igre in igrače, s katerimi so se igrale 
naše babice in dedki. Opisala bom nekaj najbolj pogostih iger, ki so 
se jih igrali včasih in s tem dala bralcu idejo, na kakšen način se lahko 
otroci igrajo med šolskimi odmori, pri športu, v podaljšanem bivanju 
ali pa v prostem času. Pri vsaki igri bom navedla tudi potrebne 
pripomočke in zapisala pravila. Ker so se včasih veliko igrali zunaj, 
drug z drugim, z naravnimi materiali je moj namen, da se te navade 
iz preteklosti ohrani in jih prenaša na današnje otroke, jih motivira z 
igrami ter gibanjem v naravi in jih morda s tem za kratek čas odvrne 
od preveč dostopne tehnologije. V praktičnem delu članka bom 
predstavila primer dobre prakse, kjer smo temo Igre in igrače nekoč 
vključili v tehniški dan. Naučili smo se igrati nekaj preprostih iger ter 
v paru izdelali igro tri v vrsto. Vsak učenec si je izdelal tudi preprosto 
igračo – punčko iz cunj in sena. Učenci so svoje znanje o starih igrah 
utrdili z izdelavo plakata, kjer so slikovno predstavili igre nekoč. 
Pomagali so si z izrezki iz časopisov in lastnimi risbicami. Ker me je 
zanimalo, s čim in kako so se igrale babice in dedki naših učencev, 
sem učencem dala nalogo, da povprašajo doma in poročajo njihove 
odgovore. Zapiske sem uredila in zbrala na koncu empiričnega dela, 
saj je zelo pomembno, da se ohranja kulturna dediščina, pri učencih 
pa širi znanje o preteklosti.  
 
 
 

Pomen kulturne dediščine 
Pojem kulturna dediščina predstavlja vse dobrine, ki smo jih 
podedovali iz preteklosti od različnih narodov, živečih v Republiki 
Sloveniji. V Zakonu o varstvu kulturne dediščine Republike Slovenije 
je zapisano, da pod kulturno dediščino spadajo vrednote, identiteta, 
etnična pripadnost, znanje, navade, verska in druga prepričanja, ki 
so vplivala na ljudi in prostor skozi čas (ZVKD-1, 2021). Borić, Hus in 
Jančič Hegediš (v Kostović Vranješ, 2015) navajajo, da je kulturna 
dediščina zelo pomemben del vsakega naroda in je potrebno o njej 
učiti že najmlajše učence, jim predstaviti različne kulture, hkrati pa 
ohranjati nacionalno identiteto ter svojo kulturo. Osnovnošolski 
učitelj ima pri tem zelo pomembno vlogo, ki se jo mora zavedati in s 
svojim znanjem o kulturni dediščini opremiti vsakega učenca, da bo 
lažje širil znanje o preteklosti, o čemer pišejo Borić, Hus in Jančič 
Hegediš (v Čukelj, 2009). Ko učitelj učencem predaja vsebine 
kulturne dediščine, je pomembno, da se učenci z njo identificirajo, 
razumejo njen pomen in jo želijo ohranjati (Borić, Hus in Jančič 
Hegediš, 2020). 
 
Pomen igre 
Igra je pomembna, ker se skoznjo otroci učijo pravil, samokritičnosti, 
spoštovanja, medsebojnega sodelovanja, prevzemanja 
odgovornosti, dogovarjanja med seboj, discipliniranosti, 
solidarnosti, pripravljenosti pomagati drug drugemu (Borić, Hus in 
Jančič Hegediš, 2020). Včasih so se otroci veliko igrali zunaj, na 
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dvoriščih, na poljih, travnikih, v gozdu in na ulicah, danes pa se vse 
več otrok preveč zadržuje v zaprtih prostorih, se premalo giblje na 
svežem zraku in posledično so težave pri motoriki. Pri igranju iger iz 
preteklosti učenci razvijajo psihomotorične cilje in s tem zadovoljijo 
potrebo po gibanju, kar je njihov naravni nagon (Borić, Hus in Jančič 
Hegediš, 2020).  
Kljub temu da so bile stare igre preproste, so bile motivacijsko 
močne, saj so otroci ob njih spoznavali sebe in druge, se zabavali, 
sprostili, razvijali razne spretnosti ter pridobivali izkušnje (Pavlic, 
2017). 
 
Stare igre  
V preteklosti so za igre uporabljali predmete, ki so jih našli v naravi 
(kamne, ki so puščali sled, vrvice iz lanu in preje, drevesa, vrbove 
veje, palice) (Pavlic, 2017). Pri igri so uporabljali tudi gumbe, 
kovance, rute, robce, blazine, posode za vodo, zamaške od steklenic, 
metle, stole, stare lonce, črepinje, prazne kartonske škatle, hodulje, 
klopi, stare brisače, fižolčke, kamenčke, koruzne storže (Cvetko, 
2017).  
 
V nadaljevanju bom predstavila nekaj starih iger. Izbrala sem tiste, ki 
smo se jih igrali na tehniškem dnevu.  
 
 
 

Ali je kaj trden most 
Določimo otroka, ki se skupaj primeta za roke – držita most. Med 
seboj se dogovorita za predmet, npr. da bo eden kristal, drugi pa 
diamant. Otroci naredijo kolono in se primejo za ramena. Otrok, ki je 
prvi v koloni, pride pred most in vpraša: »Ali je kaj trden most?« 
Otroka, ki držita most, odgovorita: »Kakor kamen, skala, kost.« Prvi 
v koloni reče: »Ali gre lahko naša vojska skos`?« Most odgovori: » 
Lahko, če zadnjega spustite«. Prvi otrok v koloni reče: » Če ga 
ulovite.« Nato gre kolona otrok pod mostom čez in zadnjega ulovijo. 
Otroka ulovljenega vprašata, kateri predmet ima raje. Ujeti se mora 
odločiti in stopiti za hrbet izbranega igralca. Ko je ujet zadnji otrok, 
se vsi otroci primejo za pas in oblikujejo dve koloni, ki se med seboj 
vlečeta. Zmaga kolona otrok, ki prva pade na tla ali pa prestopi 
dogovorjeno črto (Cvetko, 2017).  
 
»Bekselj« 
Za igro potrebujemo metlo in glasbo.  
Otrok mora biti neparno število. Otroci se razvrstijo v pare in skupaj 
plešejo na izbrano glasbo. Eden pa ostane brez para in pleše sam - z 
metlo. Po določenem času ta udari z metlo ob tla in zakliče: 
»Bekselj.« Otroci morajo zamenjati pare in si za ples poiskati novega 
soplesalca. Tisti, ki ostane brez para, pleše sam oz. z metlo in igra se 
nadaljuje (Cvetko, 2017).  
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Kdo se boji črnega moža 
V skupini otrok izberemo otroka, ki bo črni mož. Ta gre na eno stran 
igrišča, ostali otroci pa na drugo. Črni mož vpraša: »Kdo se boji 
črnega moža?«. Otroci odgovorijo:« Nihče.« Črni mož reče:« Kaj pa 
če pride?« Ostali odgovorijo: »Bomo pa zbežali.« Soigralci stečejo 
proti črnemu možu in ta jih lovi. Kogar ulovi znotraj polja, postane 
pomočnik črnega moža in lovi ostale otroke. Zmaga tisti otrok, ki 
zadnji ostane neujet (Cvetko, 2017). 
 
Gnilo jajce 
Za igro potrebujemo zvit robček. 
Otroci počepnejo v krog. Določimo igralca, ki ima v rokah robček in 
hodi po zunanjem delu kroga čepečih in zraven nakazuje, kot da jim 
za hrbet daje robček. Otrok med hojo govori: »Gnilo jajce jaz imam, 
pa nikomur ga ne dam. Kanglica, kanglica vodo drži, kdor se ozira, po 
hrbtu dobi.« Otroci se ne smejo ozirati, lahko pa potipajo za robcem. 
Igralec nekomu robček položi za hrbet na tla. Ko otrok opazi robček 
za seboj, vstane in teče za igralcem, ki je imel robček. Če ga čepeči 
ujame pred prihodom na svoje mesto, ta postane gnilo jajce in gre 
čepet na sredino kroga. Ostali otroci mu govorijo: »Kako smrdi.« Če 
igralec otroka ne ujame, se igra nadaljuje (OŠ dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert, 2013).   
 
»Rinčice talam« 
Za igro potrebujemo kamenček.  

Otroci se postavijo v krog in razprejo roke. Določimo vodjo, ki ima v 
roki kamenček. Poleg tega izberemo otroka, ki se obrne stran in na 
koncu ugiba, kdo ima v rokah skrit predmet. Vodja hodi od otroka do 
otroka in govori: »Rinčice talam, rinčice talam.« Nekomu izroči 
kamenček in mu reče, naj ga dobro skrije. Vsi otroci pokrijejo svoje 
dlani. Pokličemo otroka, da ugiba, kdo ima skrit predmet. Ko ugane, 
otroka zamenjamo (OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, 2013).   
 
»Špegu tanc«  
Pri tej igri potrebujemo stol, ogledalo in glasbo. 
»Špegu tanc« je plesna igra, pri kateri plesalka sedi na stolu in ima v 
rokah ogledalo. 
Ostali otroci okrog stola sklenejo krog in hodijo v ritmu glasbe. 
Plesalci pridejo za hrbet sedeči plesalki tako, da ta vidi njihov obraz v 
ogledalu. Če ji plesalec za hrbtom ni všeč, odkima in k njej pristopi 
naslednji deček. Če ji je plesalec všeč, plesalka pokima in zapleše z 
njim v ritmu izbrane glasbe. Po plesu se vlogi zamenjata. Na stol z 
ogledalom sede nov plesalec, ki izbira plesalke, ki pridejo za njegov 
hrbet (Ramovš, 2004).  
 
Igrače nekoč 
Igrače so bile preproste in izdelane iz naravnih materialov. Iz lesa so 
očetje izdelovali lego kocke – drobne deščice iz drenovega lesa, ki so 
kasneje posušene služile tudi za izdelavo »zob« pri grabljah. Iz lesa 
so si izdelali še ragljico, vrtavko, vrbovo piščal, pastirski rog, fračo, 
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klopotec, gugalnico, mlinček … Pri kolinah so shranili svinjski mehur, 
ga napihnili, zavezali, posušili in kasneje je otrokom služil kot balon 
ali žoga (Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, 2013). Iz že 
uporabljenega papirja so si otroci izdelali igrače, kot so avionček, 
raketa, kapa, kozarec, ladjica (Cvetko, 2017). Otroci so si izdelali svoj 
tobogan tako, da so za igro izbrali slamo ali seno in se po zadnji plati 
drsali po njem. V seno so kopali tudi rove ali pa se skrivali v njem (OŠ 
dr. Pavla Lunačka Šentrupert, 2013). Deklice so rade nabirale 
marjetice in iz njih spletale venčke. Skupaj z mamo so si naredile 
punčke iz cunj in se igrale z njimi (Osnovna šola dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert, 2013).  
 
Primer dobre prakse  
Opisala bom primer dobre prakse, in sicer potek tehniškega dneva 
na temo Igre in igrače nekoč. Predstavila bom stare igre, ki smo se jih 
igrali, izdelano igro in igračo, plakat o starih igrah ter zapiske 
odgovorov babic in dedkov. V raziskavi je sodelovalo 14 učencev, od 
tega 7 dečkov in 7 deklic. Učenci so stari 6 oziroma 7 let.  
 
Potek 
Na začetku tehniškega dneva so učenci pripovedovali, s čim in kako 
so se igrale njihove babice in dedki. Na poročanje so se učenci dobro 
pripravili, nekateri so si odgovore tudi zapisali. Po ogledu 
predstavitve o igrah nekoč smo naredili plesni odmor. Naučili smo se 
igro »bekeslj«. Namesto metle smo uporabili leseno palico. Učenci 

so plesali v paru, igro pa smo se igrali toliko časa, da so vsi bili enkrat 
brez para. Pri igri so se učenci zelo zabavali, utrjevali pa so tudi ritem 
in ples valček. Nato smo si ogledali video posnetek, ki je prikazoval 
stare igre (preskakovanje kolebnice, gnilo jajce, ali je kaj trden most, 
rinčice talat, podajanje kamenčka, gumitvist,  
»špegu tanc«, avionček …). Nekaj izmed naštetih iger smo preizkusili 
in se jih naučili. V drugem delu tehniškega dne pa smo izdelali igro in 
igračo. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini. V prvi skupini so v paru 
izdelali igro tri v vrsto iz odsluženega kosa blaga, figurice pa so si 
naredili iz papirja.  
 

 
Slika 1: Tri v vrsto 

Vir: Lasten 
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V drugi skupini so učenci izdelovali punčko iz cunj in sena. Vsak 
učenec je dobil kos starega blaga, seno, volno, vrvico, gumbe za oči.  
Postopek izdelave: 
Na sredino kosa blaga so učenci položili seno. Blago so iz vseh strani 
zložili skupaj, da so dobili kot mošnjiček. Čisto pri koncu so zavezali z 
vrvico, s tem so oblikovali glavo. Nato so manjše kose blaga prevezali 
in punčki naredili še roke. Na koncu smo skupaj prilepili gumbe za oči 
in nos.  
 

 
Slika 2: Punčke iz blaga 

Vir: Lasten 

 
Za konec smo z učenci naredili plakat o starih igrah, na katerem smo 
predstavili najbolj pogoste igre, ki so se jih igrale njihove babice in 
dedki. Učenci so delali v paru, in sicer tako, da so iz starih izvodov 
otroških revij (Ciciban, Cicido) izrezovali slike, črke za naslov igre. Če 

slike niso našli, so vse potrebno narisali sami. Da je bil plakat bolj 
zanimiv, sem prinesla razne vrvice, elastiko, kamenčke, palčke, ki 
smo jih prilepili k posamezni igri.  
 

 
Slika 3: Plakat starih iger 

Vir: Lasten 

 
Zapisi po pripovedovanju učencev 
Učenec 1: Babica mi je povedala, da so se igrali s frnikolami, s 
koruznimi storži in njenimi laski. Pozimi so sedeli na krušni peči in 
sestavljali stolpe z drenovimi palčkami, ki so jih drugače uporabljali 
za »zobe« pri lesenih grabljah. Zunaj pa so se igrali skrivalnice.  
Učenec 2: Dedi je ustvarjal ladjice in jih spuščal po vodi.  
Učenec 3: Ko je bil dedi majhen, se je igral z majhno žogo in lesenimi 
kockami. 
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Učenec 4: Včasih so se igrali z lesenimi igračami, punčkami iz cunj in 
fračami. 
Učenka 1: Včasih so se igrali s peskom, s palčkami, izdelovali so 
lesene mlinčke in avtomobilčke.  
Učenka 2: Dedek je iz lesa izdeloval avte, igral se je na pesku. Babi pa 
je izdelovala lutke. 
Učenka 3: Dedi in babi sta skakala gumitvist. Imeli so frnikole, risali 
so v pesek s palčkami. Iz kamnov so gradili stolpe in majhne hišice. Iz 
starih oblačil so delali odeje za punčke.  
Učenka 4: Babi je povedala, da je v otroštvu pasla krave. Igrače so 
izdelali iz lesa, punčke pa iz cunj.  
Učenka 5: V starih časih je moj dedek izdeloval igrače iz časopisa, 
piščalke iz lesa, punčke iz blaga, ki so za oči imele gumbe. 
Učenka 6: Prababica mi je povedala, da so se igrali igro med dvema 
ognjema, igro pismo, skakali so čez kolebnico in se igrali igro slepe 
miši. Babica pa se je igrala potapljanje ladjic, skakala je avionček in 
gumitvist ter izdelovala oblačila za punčke. 
Učenka 7: Babi je iz krpic naredila žogo, s katero so se igrali med 
dvema ognjema. Iz blata so delali piškote in se igrali gnilo jajce. Ko so 
šli na pašo, so z otroki izrezovali palčke. V krogu so si podajali 
kamenčke.  
 
Evalvacija  
Učenci so povedali, da jim je bila najbolj všeč dejavnost, pri kateri so 
si izdelali punčko iz cunj. Všeč jim je bilo, da so lahko prijemali seno, 

saj so ga do sedaj v razredu poznali le štirje učenci. Nekaterim 
učencem je bila všeč igra ali je kaj trden most in igra »špegu tanc«. 
Všeč jim je bil del, ko so se lahko z izdelanimi igračami igrali. Želijo si 
še več časa za igranje starih iger, zato jih bom uporabila kot del ure 
športa ali pa za gibalni odmor. Učenci so radi izdelovali plakat in na 
njem predstavljali igre babic in dedkov.  
Tehniški dan je bil aktiven, cilji doseženi. Učenci so se veliko naučili, 
razvijali svoje spretnosti in spoznali del kulturne dediščine, ki nikakor 
ne sme v pozabo.  
 
ZAKLJUČEK  
Ugotovila sem, da so se nekatere igre naših babic in dedkov ohranile 
do danes in jih učitelji že vključujemo v ure pouka. Te igre so: ali je 
kaj trden most, kdo se boji črnega moža, gnilo jajce, ristanc. Poleg 
omenjenih je pomembno, da otroke naučimo čim več starih iger, da 
se ne pozabi na njih, saj so bile nekoč igre preproste, a kljub temu 
domiselne ter ustvarjalne. Bralec v članku dobi ideje za kakovostno 
preživljanje prostega časa na svežem zraku, pri katerih ne potrebuje 
veliko pripomočkov. Ugotovila sem, da so včasih za igro uporabili le 
materiale, ki so jih našli v naravi. Otroke je potrebno vzpodbujati, da 
se naj čim več igrajo drug z drugim in z malo predmeti, s tem bodo 
otroci postali bolj iznajdljivi, sklepali prijateljstva, si med seboj 
pomagali in razvijali svoje spretnosti. Spoznala sem, da vsak izmed 
nas lahko v vsakdanjem življenju nekomu predstavi igre in igrače iz 
preteklosti in s tem poskrbi, da se del kulturne dediščine ne pozabi. 
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Prav je, da vsi širimo znanje o preteklosti in razvijamo pozitiven 
odnos do kulturne dediščine, saj to za nas predstavlja bogastvo. 
Predvsem pa ima tukaj veliko vlogo učitelj, ki lahko otroke navduši in 
jim na zanimiv način predstavi vsebine, ki se navezujejo na kulturno 
dediščino, kamor sodijo tudi igre in igrače iz preteklosti.  
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Pomen gibanja za celostni razvoj 
predšolskega otroka in kako 
svojo vlogo pri tem razumemo 
in udejanjamo v Viških vrtcih 
 
ALENKA TRČEK, dipl. vzgojitelj pred. otrok  
Viški vrtci 
alenka.trcek@viskivrtci.si 

 
Povzetek: Gibanje in gibalni razvoj sta v celotnem predšolskem 
obdobju ključnega pomena za razvoj vseh človekovih funkcij. Ker 
otroci večino svojega budnega časa preživijo v vrtcu, je vloga 
strokovnih delavcev pri skrbi za optimalni gibalni razvoj otroka 
izjemno pomembna. Kvalitetne gibalne izkušnje kot zadostna 
količina ustreznih vzpodbud v naravnem okolju in ustrezno 
načrtovanje raznolikih in ustreznih aktivnosti z uporabo primernih 
rekvizitov in materialov, so primer sredstev za doseganje 
optimalnega gibalnega razvoja pri otrocih. Tak pristop kot optimalen 
potrjujejo tako teoretične podlage kot praktične izkušnje. 
Razumevanje mejnikov razvoja grobe in fine motorike nam dodatno 
omogoča izdelavo in izpeljavo optimalnega kurikuluma za otroke. V 

članku na študiji primera Viški vrtci predstavljam prepletenost 
teoretičnega razumevanja optimalnega celostnega gibalnega razvoja 
predšolskih otrok s primeri dejavnosti za otroke in predstavljam ter 
potrjujem tezo dodane vrednosti prenosa védenj in znanj med 
strokovnimi delavci in starši. 
 
Ključne besede: celostni razvoj, gibanje, groba motorika, fina 
motorika 
 
Abstract: Motoric and motor skills development in preschool 
children are of a paramount importance for the development of all 
human functions. Children spending most of their daytime in 
kindergarten, makes the role of expert practitioners crucial. Good 
quality motoric experience and enough of relevant encouragement 
in natural habitat, in combination with using appropriate requisites 
and materials, makes a good example of achieving the optimal 
motorial development in children. Such approach has been 
validated as optimal in theoretical descriptions as well as in 
practical experience. The in depth understanding of the stages of 
motoric development form a comprehensive platform upon which 
a good quality curriculum can be designed. On the case of Viški 
vrtci, I demonstrate the interconnection between the theoretical 
understanding of optimal motor skills development in preschool 
children and the practical examples of activities for children. 
Additionally, I propose and further argue the added value of the 
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transfer of knowledge and experience between expert 
practitioners and parents.  
 
Keywords: holistic development, moving, gross motor skills, fine 
motor skills  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UVOD  
Gibanje je prva komunikacija otroka s svetom in osnova za njegov 
celostni razvoj. Celostni razvoj sestavljajo različne vrste razvoja, in 
sicer v temeljna področja sodijo gibalni, spoznavni, čustveno-
osebnostni ter socialni razvoj. Gibalni razvoj zajema razvoj 
zaznavnih in motoričnih sposobnosti ter spretnosti, spoznavni 
vključuje spremembe v razvoju spomina, sklepanja, reševanja 
problemov, govora in učenja ter presojanja, čustveno-osebnostni 
razvoj zajema temperament in spremembe v doživljanju, izražanju 
ter uravnavanju čustev, socialnemu razvoju pa prištevamo razvoj 
komunikacije, medosebnih odnosov, socialnih spretnosti, 
socialnega razumevanja in moralnih vidikov vedenja. Vsa temeljna 
področja so medsebojno povezana in tako tudi razvoja motorike ne 
smemo jemati izolirano, ampak v tesni in linearni povezavi z vsemi 
vidiki zorenja in spreminjanja (Žgur, 2011).  
 
Večina strokovnjakov in raziskovalcev na področju predšolskih otrok 
se strinja, da se celoten razvoj otroka začne z gibanjem. Zato je naša 
vloga zagotavljati ustrezne pogoje za njihov optimalni motorični 
razvoj, kar pomeni organizacijo in izvedbo čimbolj raznolikih 
aktivnosti, ki bodo vključevale različne načine gibanja (plazenje, 
lazenje, plezanje, valjanje, skakanje, premagovanje ovir, visenje ...). 
Na ta način otrokom omogočamo pridobivanje različnih izkušenj, s 
katerimi razvijajo svojo kreativnost in samozavest. Torej z gibalnimi 
programi vplivamo na pospešeno rast ostalih področij razvoja. 
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Gibalni razvoj  
Gibalni razvoj predstavlja pomemben del v celostnem razvoju 
človeka. Je proces, ki vključuje rast, zorenje, izkušnje in adaptacijo 
ter poteka v različnih razvojnih obdobjih. Predstavlja dinamične in 
pretežno kontinuirane spremembe, ki se  pojavijo v gibalnem 
vedenju in se kažejo v razvoju gibalnih sposobnosti (koordinacija, 
moč, hitrost, ravnotežje, gibljivost, natančnost, vzdržljivost) in 
gibalnih spretnosti (lokomotorne, manipulativne in stabilnostne). 
Gibanje vpliva na rast in razvoj otrokovega telesa. Prve gibalne 
izkušnje vodijo v gibalne vzorce, preko katerih se razvijejo gibalne 
spretnosti in sposobnosti. Obvladovanje telesa daje otroku občutek 
veselja, varnosti in ugodja, pridobi si samozavest in samozaupanje 
(Kurikulum za vrtce, 1999). 
 
Številni avtorji poimenujejo obdobje od 2. do 6. leta otrokove 
starosti »zlato obdobje« gibalnega razvoja (Jelovčan in Pišot, 2016). 
Gibalne sposobnosti usvojene v najzgodnejšem obdobju ostanejo 
trajno zapisane v gibalnem spominu otroka. Razvoj motorike pri 
otroku je zelo predvidljiv in napreduje po določenih zakonitostih. 
Nanj ob dednih dejavnikih vplivajo tudi dejavniki okolja. Gibalni 
razvoj otroka poteka na dveh ravneh: razvoj gibanja celega telesa 
(groba motorika) in razvoj gibanja roke (fina motorika). Gladki, ciljni 
in natančni gibi fine in grobe motorike zahtevajo harmonično 
funkcioniranje senzorike, osrednjega živčevja in mišičnega sistema. 
Oba tipa se običajno razvijata skupaj, saj je veliko aktivnosti odvisnih 

od koordinacije grobe in fine motorike. Pridobitev spretnosti grobe 
motorike neposredno vpliva na sposobnost izvajanja večine 
finomotoričnih spretnosti in je temelj za razvoj fine motorike.  
 
Razvojni mejniki 
Razvojni mejniki so določena vedenja, ki so ključna za posamezno 
razvojno obdobje in se pojavljajo v določenem zaporedju. Mejniki 
služijo bolj ali manj natančnemu napovedovanju otrokovega 
razvoja. Vsaka novo pridobljena sposobnost otroku omogoča, da 
začne usvajati naslednjo. Pridobljene sposobnosti mu omogočajo 
vse bolj raznoliko in natančno gibanje ter vse večji nadzor nad  
njegovim okoljem. Gibalni razvoj poteka v določenem zaporedju, v 
hitrosti njegovega razvoja pa se kažejo precejšnje individualne 
razlike. Pri tem gibalni razvoj ne pomeni le usvajanje posameznih 
ločenih gibov, ampak se gibalne sposobnosti z razvojem postopno 
prilagajajo in združujejo v vse bolj celovite sisteme gibalnih dejanj, 
ki predstavljajo zapletenejše in učinkovitejše načine raziskovanja in 
nadzorovanja okolja (Marjanovič Umek, Zupančič in drugi 2004). 
 
V našem vrtcu smo na podlagi zavedanja pomembnosti razvoja 
gibalnih sposobnosti, poznavanja razvojnih mejnikov in otrokovih 
zmožnosti, v sodelovanju s specialno pedagoginjo, psihologinjo in 
strokovnimi delavci pripravili nabor dejavnosti za razvoj grobe in fine 
motorike za otroke stare od 1- 6 let. Z vsakodnevnim vključevanjem 
omenjenih dejavnosti močno vplivamo na otrokov razvoj, saj preko 
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izvajanja otrok pridobiva zaupanje v svoje telo in gibalne 
sposobnosti, gradi ustrezno predstavo o sebi, se potrjuje in čustveno 
povezuje z okoljem. 
 
Groba motorika 
Groba motorika vključuje motorične spretnosti ali pa kombinacije 
motoričnih spretnosti različnih velikih telesnih mišic (mišice rok, nog 
in trupa). V predšolskem obdobju otrok potrebuje veliko različnih 
priložnosti za pridobivanje gibalnih izkušenj, saj v tem obdobju 
spontano usvaja vse naravne oblike gibanja: lazenje, plazenje, hojo, 
tek, vlečenje, visenje, kotaljenje, skakanje, guganje, padanje, hojo po 
robovih, gibanje čez ovire in hojo po neravnem terenu, metanje, 
lovljenje. Gibalne sposobnosti, ki jih razvija pa so moč, koordinacija, 
ravnotežje, gibljivost, preciznost in hitrost. S temi dejavnostmi skozi 
igro raziskuje svet okoli sebe, ga spoznava in se preizkuša. Ob 
večkratnem ponavljanju in utrjevanju dejavnosti postaja bolj 
suveren, kreativen in samozavesten, poveča se zadovoljstvo, 
samokontrola in osebno zavedanje. Seveda pa, več ko ima možnosti, 
da vadi gibalne naloge, spretnejši in močnejši bo postajal. Največ kar 
lahko odrasli naredimo za optimalen gibalni razvoj je ustvarjanje  
optimalnega spodbudnega okolja s čim manj omejitvami, interakcije 
z vrstniki in nekaj nadzora. 
 
 
 

Razvojni mejniki grobe motorike 
Preglednica 1: Razvojni mejniki grobe motorike 1 
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Preglednica 2: Razvojni mejniki grobe motorike 2 

 
 
 

Primeri dejavnosti za razvoj grobe motorike 
V nadaljevanju predstavljam nekaj aktivnosti, s katerimi otroci na 
njim zabaven in zanimiv način usvajajo različne gibalne spretnosti. 
Nekatere dejavnosti so načrtovane in vodene s strani strokovnih 
delavcev, druge pa so izvajane po želji otrok. Poleg vseh vodenih 
dejavnosti, ki jih izvajajo vzgojitelji (gibalne minutke,  vadbena ura, 
izleti, orientacija, letovanje, zimovanje) bi posebej izpostavila tudi 
izvedbo integriranih gibalnih uric, ki jih izvajajo športni pedagogi 
enkrat tedensko za vse otroke v starosti od 3- 6 let. Aktivnosti po želji 
otrok pa so tiste, pri katerih otroci izražajo svoje notranje nagibe in 
želje. Take aktivnosti praviloma potekajo na igrišču ali v naravi, z 
različnimi rekviziti ali brez. 
 

 
Slika 1: Gibalna igra s pravili 

Vir: Lasten 
 

Na fotografiji se otroci igrajo igro Pajek plete mrežo in razvijajo 
predvsem ravnotežje. V gibanje je vključeno ustavljanje, obračanje, 
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tek, razvijajo slušno pozornost, poznati morajo pravila in jih tudi 
upoštevati. 
 

 
Slika 2: Hoja po neravnih tleh 

Vir: Lasten 
 

Pri hoji po neravnih tleh se morajo stopala ves čas prilagajati, kar 
zahteva močno in stabilno strukturo stopala kot tudi dobro delovanje 
sklepov.  

 

 
Slika 3: Igra z žogo 

Vir: Lasten 

Spretnosti z žogo zahtevajo zapleteno kombinacijo gibov na področju 
drobnih in grobih gibov. Pri lovljenju žoge na primer, se mora otrok 
najprej postaviti na pravo mesto, nato pa s pravilno koordinacijo 

prstov v kritičnem trenutku zagotoviti, da mu žoga ne pade iz rok. Pri 
igrah z žogo se razvija akomodacija oči, otroci morajo slediti 
premikajočemu se predmetu, njegovemu približevanju ali 
odmikanju. Omenjeno veščino lahko razvijajo tudi s tekom, 
preskakovanjem ovir in drugimi podobnimi dejavnostmi. Očesna 
akomodacija je eden najpomembnejših procesov za kasnejše 
funkcionalno branje, učenje in koncentracijo.  

 

 
Slika 4: Prosta igra na igralu 

Vir: Lasten 
 

Otroci preko igre na igralu usvajajo različne oblike naravnega gibanja 
(plezanje, plazenje, hoja navkreber, skoki). Prav tako vse omenjene 
spretnosti razvijajo ob vodenih športnih dejavnostih. 

 



266 
 

 
Slika 5: Vodena vadba 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 6: Igra v gozdu 

Vir: Lasten 

 
Že samo okolje otrokom nudi veliko spodbud za razvoj naravnih oblik 
gibanja in gibalnih sposobnosti. V neposredni bližini vrtca imamo 
gozd in veliko travnatih površin, ki jim predstavljajo njihov največji 
igralni poligon. Otroci tekajo po različnih podlagah, mehkih, trših in s 
tem se stopala prilagajajo terenu, plezajo po drevesih, stopajo na 

kamne, skačejo preko luž, po lužah, hodijo po deblih posekanih 
dreves, vse našteto pa je odlična vaja za razvoj ravnotežja. Narava pa 
jim ponuja tudi pestro izbiro naravnih materialov, kot so na primer, 
kamenje, visoka trava, drevo, veje, listje, korenine, skale in jih lahko 
vpletamo v igro. Tako lahko vadbo naredimo zanimivejšo in 
učinkovitejšo. 
 
Fina motorika 
Fina motorika vključuje drobne, majhne mišice. Sem spadajo drobni 
gibi rok, zapestja, dlani, prstov, ustnic, jezika. Aktivnosti za razvoj fine 
motorike prstov vplivajo na določene predele v možganski skorji in 
spodbujajo otrokov govor, delovne sposobnosti, kognitivne in 
ustvarjalne potenciale. 

Predšolsko obdobje je zelo kritično za razvoj fine motorike, saj jo 
otroci potrebujejo za različne dnevne aktivnosti in kompleksne 
gibalne naloge. Spodbujanje razvoja fine motorike je bolj zapleten 
proces kot spodbujanje spretnosti grobe motorike. Osrednje živčevje 
se v tem obdobju temeljito razvija in je v procesu dozorevanja, še 
posebej pri kompleksnih gibalnih nalogah. Male mišice se zelo hitro 
utrudijo, zato je za otroke v tem obdobju fina motorika precej 
naporna. Zahteva več načrtovanja, časa in veliko različnih izkušenj. 
Pomembno je, da že v zgodnjem obdobju otroku nudimo različne 
vsakdanje dejavnosti, kot so: prijemanje, držanje, samostojno 
hranjenje, prijemanje drobnih predmetov, oblačenje, obuvanje, 
zapenjanje gumbov/zadrg, zavezovanje vezalk ipd. Pri načrtovanju 
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aktivnosti za razvoj malih mišic smo pozorni, da pripravljamo 
dejavnosti, v katerih otroci uživajo. Pomembno je, da jih seznanimo 
s spretnostjo, jo demonstriramo ter zagotovimo veliko priložnosti za 
vajo. Dejavnosti prilagajamo tako, da ustrezajo njihovi starosti in 
zmožnostim. Pri uvajanju novih spretnosti smo pozorni tudi na 
element stopnjevanja. Aktivnosti naj bodo v začetku preproste in 
zahtevnost postopno stopnjujemo. Razvoj fine motorike je kasneje 
povezan s prehodom v šolo, saj velik del sodelovanja pri pouku 
zahteva uporabo fine motorike – rezanje s škarjami, risanje, 
barvanje. Razvoj fine motorike je povezan tudi z razvojem pisanja; od 
tega kakšen bo položaj in velikost črk, hitrost pisanja in drža pisala. 
Vse to pa vpliva tudi na proces in samo kakovost učenja. Kljub 
dobremu obvladanju vsakodnevnih aktivnosti se fina motorika 
razvija še vse do adolescence, največkrat prek športnih aktivnosti in 
hobijev (Jelovčan in Pišot, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razvojni mejniki fine motorike 
Preglednica 3: Razvojni mejniki fine motorike 1 
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Preglednica 3: Razvojni mejniki fine motorike 2 

 

Primeri dejavnosti za razvoj fine motorike 
V nadaljevanju predstavljam nekatere ideje za razvijanje različnih 
finomotoričnih spretnosti. Vaje, prikazane na fotografijah, so 
namenjene 
− razvijanju fleksibilnosti dlani in prstov, 
− razvijanju sposobnosti nadzora in manipulacije s predmeti,  
− izvajanju koordiniranih gibov-manipulativne aktivnosti z uporabo 

različnih majhnih predmetov,  
− razvijanju triprstnega prijema,  
− razvijanju pincetnega prijema ter 
− krepitvi prstov za pravilno držo svinčnika. 
 
Z ustvarjanjem priložnosti za urjenje, vajo in večjega števila 
ponavljanj otroku omogočamo pospeševanje usvajanja navedenih 
gibalnih spretnosti. Poleg fine motorike pa razvijajo tudi spodobnost 
koncentracije, čut za red, samostojnost, učenje zaporedij, navaja se 
sprejemanja drobnih odločitev in reševanja težav. 
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Slika 6: Prenašanje kroglic s pinceto z navodilom, napenjanje elastike 

Vir: Lasten 
 

 
Slika 7: Prenašanje vode s pipeto 

Vir: Lasten 
 
 

 
Slika 8: Nizanje na vrvico, pretikanje vrvice, oblikovanje iz plastelina 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 9: Vtikanje slamic in žetonov v odprtino 

Vir: Lasten 
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Slika 10: Igra s ščipalkami, napenjanje elastik na ploščo z zatiči 

Vir: Lasten 
 

 
Slika 11: Rezanje s škarjami po črti 

Vir: Lasten 
 

 

 
Slika 12: Prenašanje frnikul iz posodice v manjše pokrovčke, igra z lego kockami in 

pinceto 
Vir: Lasten 

 
Poleg načrtovanih in pripravljenih dejavnosti pa naj bodo otroci ob 
vsakdanjih opravilih čim bolj samostojni pri skrbi zase, pri oblačenju 
in slačenju, zavezovanju čevljev, pripravi mize, pospravljanju igrač in 
igralnice.  
 
Prenos védenja in znanja na starše 
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti 
predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k 
ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje 
(Kurikulum za vrtce, 1999). Poleg načrtovanja in izvajanja dejavnosti 
za otroke v vrtcu, smo z namenom ozaveščanja staršev o pomenu 
gibanja za celostni razvoj otroka za starše pripravili tematska 
srečanja na to temo. Strokovni delavci glede na starost otrok v 
oddelku, ki ga vodijo, predstavijo razvojne mejnike gibalnega 
razvoja, zmožnosti otrok v tej starosti in aktivnosti, ki jih izvajajo v 
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vrtcu ter njihov namen. Staršem predlagajo tudi različne aktivnosti 
za razvoj grobe in fine motorike, ki jih lahko skupaj z otrokom izvajajo 
v domačem okolju. Starši so s svojim življenjem, vedenjem in 
navadami vzgled, ki je najmočnejše vzgojno orodje, zato je izrednega 
pomena, da se skupaj z otroki  gibajo, igrajo ter jih vabijo k 
posnemanju vsakodnevnih odraslih opravil (brisanje prahu, 
pomivanje posode, zlaganje nogavic, zalivanje rož, obešanje perila). 
Teh v začetku otrok ne bo opravljal dovršeno, saj se bo šele učil 
natančnosti, bo pa z vajo napredoval do vedno bolj prefinjenih gibov. 
Zelo pomembno je tudi, da dejavnosti pospravljanja praviloma 
sprožijo obilo veselja, zabave, ugodnih motoričnih, taktilnih, 
senzornih in proprioceptivnih izkušenj. Staršem strokovni delavci 
predvajajo tudi posnetek dejavnosti, ki jih otroci izvajajo. To 
sodelavcem omogoča natančen prikaz samega procesa, materialov, 
staršem pa vpogled v napredek njihovega otroka. Seveda pa se lahko 
v urjenju fine motorike preskusijo tudi sami in se ob tem neskončno 
zabavajo. 

 
Slika 13: Delavnica za starše – dejavnosti za razvoj fine motorike 

Vir: Lasten 

 
ZAKLJUČEK 
Raznovrstne gibalne aktivnosti so za predšolskega otroka ključne, saj 
v največji meri prispevajo k celostnemu gibalnemu razvoju, širjenju 
znanja o svetu, ki ga obkroža, razvoju pozornosti, spomina in 
domišljije. Pomagajo mu pri razvoju urejenosti, vzdržljivosti in 
vztrajnosti, vse to pa je ključno za uspešno učenje. Pri tem je 
pomembno zavedanje, da se otroci med seboj razlikujejo, med 
drugim tudi po gibalnih zmožnostih, kar odraslim nalaga 
odgovornost, da jih v tej raznolikosti upoštevamo in se jim 
prilagajamo. Prav tako je pomembno, da otrokom omogočimo 
izvajanje tovrstnih dejavnosti v za njih spodbudnem učnem okolju, ki 
mu nudi možnost izbire, raziskovanja in odkrivanja izvirnih rešitev 
nalog  ter jih pri  tem spodbujamo, opogumljamo, usmerjamo in 
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pomagamo. Možnost gibanja v vrtcu je veselje, je radost in je 
svoboda. 
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Povzetek: Izvajanje projekta, Bralna značka, v skupini ni nič 
posebnega, dokler so v skupini slovensko govoreči otroci in starši 
aktivno sodelujejo. Težava se pojavi, ko je v skupini 6 otrok z odločbo, 
angleško, nemško, arabsko in srbo-hrvaško govoreči otroci. Pri bralni 
znački imamo točno začrtane smernice, katere knjige so ustrezne, 
koliko zgodb ali deklamacij otrok predstavi. Izrednega pomena pri 
predšolski bralni znački so starši, ki pa niso vedno aktivni. 
Dvojezičnim otrokom in otrokom z odločbo sem izvajanje bralne 
značke priredila. Na pomoč nam je priskočila tudi specialna 
pedagoginja, ki je otrokom na obravnavi brala in z nami aktivno 
sodelovala. Dvojezični otroci so nam predstavili zgodbo v materinem 
jeziku. Obiskali smo tudi knjižnico, ki je pozitivno vplivala na izvajanje 
projekta, saj so nekateri otroci knjižnico prvič obiskali. Na koncu smo 
pripravili razstavo in s tem otrokom in staršem pokazali, da cenimo 
njihov trud. 
 

Ključne besede: predšolski otroci, bralna značka, dvojezičnost, otroci 
s posebnimi potrebami, starši predšolskih otrok 
 
Abstract: The implementation of the project, Reading Badge, is 
nothing special in the group, as long as Slovenian-speaking children 
and parents are actively involved in the group. The problem arises 
when there are 6 children with a decision, English, German, Arabic 
and Serbo-Croatian speaking children. With the reading badge, we 
have precise guidelines for which books are appropriate, how many 
stories or declamations children present. Parents, who are not 
always active, are extremely important for preschool reading 
badges. I adapted the implementation of the reading badge for 
bilingual children and children with a decision. A special pedagogue 
also came to our aid, reading to the children at the hearing and 
actively cooperating with us. The bilingual children presented us 
with a story in their mother tongue. We also visited the library, which 
had a positive impact on the implementation of the project, as some 
children visited the library for the first time. In the end, we prepared 
an exhibition and with this we showed children and parents that we 
appreciate their efforts. 
 
Keywords preschool children, reading badge, bilingualism, children 
with special needs, parents of preschool children 
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UVOD 
Smo skupina Note, ki jo sestavlja 22 različnih otrok. Spol, vera, 
nacionalna pripadnost in razvoj otroka za nas ne predstavljajo 
razlike, temveč nas to oblikuje in izpopolnjuje v čudovito celoto. 
Skoraj ni skupine, ki ne sodeluje v projektu bralne značke. Tudi mi 
nismo izjema. Za bralno značko je nujno potrebno sodelovanje s 
starši ter aktivnost otroka, da predstavi sovrstnikom svojo zgodbo. 
Na koncu pridobi priznanje, za opravljeno delo v sodelovanju s starši. 
Vsekakor se zalomi, če starši otroku ne berejo, če izhajajo iz drugega 
okolja, je otrok z odločbo … Kaj narediti v tem primeru? Ga pustiti, 
da je razočaran, ko drugi prejmejo priznanja? Opozoriti starše na to? 
Dati otroku vseeno priznanje in s tem razočarati ostale, ki so bralno 
značko dejansko opravili?  
 
Začetek projekta in dileme 
Na začetku šolskega leta smo se s knjižnico Jožeta Mazovca 
dogovorili za sodelovanje v bralni znački Ciciuhec. Vsak izmed otrok 
naj bi predstavil štiri zgodbice ali deklamacije. Staršem sem 
predstavila projekt, s katerim so se vsi strinjali. Prav tako sem jim 
dala seznam literature, ki je ustrezna za starost njihovega otroka. Po 
predstavljeni zgodbi ali deklamaciji otroka, je vsak otrok narisal risbo, 
kar se mu je pri zgodbi najbolj vtisnilo v spomin. Opazila sem, da je 
naša bralna značka napredovala zelo počasi. Meseca januarja je 
končalo z bralno značko le par otrok. Starše sem ponovno pozvala k 
sodelovanju. Omenila sem jim, da bodo priznanja prejeli le tisti 

otroci, ki opravijo »nalogo«. Takrat se mi je odprlo nekaj staršev, ki 
so izrazili svojo stisko. V skupini imam namreč otroke, ki doma 
govorijo srbo-hrvaško, angleško, nemško in arabsko. Prav tako imam 
v skupini deklico, ki ne govori, in 6 otrok z odločbo. Ni se mi zdelo 
pravično, da dam vsem priznanja, četudi niso predstavili niti ene 
same zgodbe. A težava ni bila pri otrocih, kot tudi ne pri starših, 
temveč je izvirala drugje. Dojela sem, da moram sama nekaj ukreniti 
na tem področju, da priskočim na pomoč staršem in spodbudim 
otroke k pripovedovanju. 
 
Predšolska bralna značka in bralna pismenost 
Začela se je razvijati v začetku 90. let prejšnjega stoletja kot primer 
dobre mentorske prakse. Od vsega začetka je bila mišljena kot 
podpora družinskemu branju in opora pri razvoju pismenosti otrok, 
najprej predvsem tistih tik pred vstopom v osnovno šolo. Predšolska 
bralna značka se prepleta s siceršnjo predbralno vzgojo otrok v vrtcu, 
kar bogati tako delo v vrtcu kot kakovost življenja v družini. 
Sodelovanje staršev z vrtcem je odvisno predvsem od tega, kako 
Predšolsko bralno značko razumejo mentorji in kako povabijo starše 
k sodelovanju (Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS). M. Hmelak 
(2017c) pravi, da se bralna pismenost ne začne z učenjem branja, 
ampak takrat, ko starši prvič spregovorijo z otrokom, ko mu 
preberejo prvo besedilo in ko otrok prvič sam prelista knjigo. To je 
zahteven proces, ki se začne v predšolskem obdobju, zanj pa je 
pomemben razvoj poslušanja, govorjenja, branja in pisanja. V 
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predšolskem obdobju je pozornost najbolj usmerjena k poslušanju in 
govorjenju, ki vplivata na razvoj branja in pisanja. D. Skubic (2013) 
pravi, da na razvoj otrokove pismenosti vpliva več dejavnikov, med 
katerimi sta tudi družinsko in vrtčevsko okolje, znotraj njiju pa 
družinsko branje in skupno branje otroka in vzgojiteljic. Poudari tudi 
pomen prepričanja staršev o pomembnosti branja za razvoj otrokove 
pismenosti. 
 
Dvojezičnost in bralna značka 
Naloga vzgojiteljice pri sodelovanju s starši otrok, katerih materni 
jezik ni slovenščina, je tudi, da starše ozavešča o pomembnosti 
zgodnjega branja, petja in igranja besednih igric z otrokom v 
njihovem maternem jeziku. S tem vzgojiteljica pokaže spoštovanje 
do njihove kulture in narodne identitete (Kristan, 2015). Potreba po 
spoštovanju kulture, identitete, jezika in zasebnega področja družin 
je poudarjena tudi v Kurikulumu za vrtce (1999), in sicer v načelu 
sodelovanja s starši. V stiku z njimi je treba spoštovati njihovo 
zasebno področje, kulturo, identiteto, jezik, prepričanje, vrednote, 
stališča, navade in običaje ter jih dosledno upoštevati. Batistič Zorec 
(2019) opozarja na raziskave, ki potrjujejo vpliv subjektivnih teorij 
vzgojiteljev, predvsem predsodkov in stereotipov na njihovo 
ravnanje. Ugotavljajo namreč, da več kot polovica vzgojiteljev meni, 
da bi morali starši neslovenskih otrok z otroki čim več govoriti 
slovensko. Od staršev, ki so tujejezični, ne smemo zahtevati branja v 

slovenščini, imajo namreč pravico s svojim otrokom govoriti v 
njegovem materinem jeziku. 
 
Bralna značka pri Notah  
Področju jezika damo v vrtcu zelo velik pomen. Služi nam kot 
komunikacija, pri igri in dogovarjanju z vrstniku, pri dramatizacijah, 
petju … Ena izmed dejavnosti je tudi bralna značka v predšolskem 
obdobju. Lansko leto je otrok predstavil poljubno zgodbico, lahko si 
jo je tudi izmislil na podlagi ilustracij. V tekočem šolskem letu pa 
sodelujemo s knjižnico, kjer so točno določene knjige, starosti otroka 
ustrezne. Otrokom sem predstavila projekt Ciciuhec in kakšna je 
njihova naloga za prejem priznanja. Moj namen in cilj je, da se otroci 
naučijo poslušati, pripovedovati, nastopati pred množico in si 
dogajanje zamišljati. Če se le da, vsako temo začnem z zgodbo, tako 
da knjige otrokom niso tuje. 
 
Potek pripovedovanja 
Otrokom pričaram posebno vzdušje ob pripovedovanju. Zatemnim 
prostor, prižgem svečke in prekrijem stol s pregrinjalom. Po končani 
zgodbici otroci pripovedovalcu zaploskajo, jaz pa v tabelo napišem 
naslov zgodbice ali deklamacije, datum in dam poleg nalepko. 
Pripovedovalec otrokom pokaže ilustracije v knjigi, če so. Po 
predstavljeni zgodbi otroka vsi otroci narišejo risbo, kar se jim je iz 
zgodbe ali deklamacije najbolj vtisnilo v spomin. Nekateri otroci, 
kljub temu da so zaključili z bralno značko, želijo še pripovedovati. 
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Njim vsekakor to omogočim, ko gredo otroci po kosilu na 10-minutni 
počitek. Takrat jim otrok pove pravljico.  
 
Dvojezičnost 
V skupini so dvojezično govoreči otroci, iz različnih okolij. Starši so 
povedali, da imajo z branjem slovenske literature težave. Doma jim 
berejo, a v svojem jeziku. Te starše sem pozvala, naj nam otroci 
predstavijo zgodbico ali deklamacijo v svojem jeziku. Čez čas sta 
deklici dejansko to tudi storili. Otrokom ni bilo čudno, da sta govorili 
v svojem jeziku. Na začetku sem večkrat podajala navodila v 
angleškem in hrvaškem jeziku, da sta razumeli in se tako hitreje učili 
slovenskega jezika. Tako kot vse ostale so ju otroci poslušali. Na 
koncu smo najprej ugibali, o čem naj bi zgodbica govorila. Nekaterim 
se je dozdevalo, nekateri pa so tudi razumeli. Zgodbico sem prebrala 
še jaz, v slovenskem jeziku. Deklici sta naslednje zgodbe povedali v 
slovenskem jeziku. Ena deklica je začela obiskovati ure pravljic v 
knjižnici, drugi je brala mama, ki se je tudi sama učila slovenskega 
jezika. Nekatere besede so bile naglašene nepravilno ali je bila 
kakšna beseda v njihovem jeziku, a starši so se izredno potrudili in 
prenesli svoj trud in interes na otroke. Starše sem povabila k 
sodelovanju s knjižnico, kjer imajo organizirane pravljične ure vsako 
sredo. Omenjena delavnica je idealna za družine, ki so prišle iz 
drugega okolja.  
 

Deklica se je z družino preselila iz Avstrije. Želela si je sodelovati pri 
našem projektu, zato smo se dogovorili za zgodbico v njenem jeziku. 
S ponosom je predstavila svojo prvo knjigo za Bralno značko v 
nemškem jeziku.  
 

 
Slika 1: Zgodba v nemškem jeziku 

Vir: Lasten 

 
Obisk knjižnice 
Na srečo so se kovid ukrepi odpravili, in smo lahko obiskali knjižnico. 
Knjižničarka nam je predstavila prostore knjižnice, pogovorili smo se 
o obnašanju v knjižnici, si pogledali police in izposodili knjige. Na 
koncu pa nam je povedala dve zgodbici. Nekateri otroci so knjižnico 
prvič obiskali. Obisk jim je bil tako všeč, da so cel dan pripovedovali 
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o obisku in komaj čakali na ponovnega. Prav tako je obisk nekatere 
spodbudil k projektu. Doma so kar sami vzeli knjigo in jo prinesli v 
vrtec, da bi jo povedali. Eden izmed otrok je prinesel zvezek iz 
glasbene šole, da bo zapel pesem. Imel je tako veliko tremo, da si je 
premislil. Vprašala sem ga, ali mu bo lažje, če ga spremljam na flavto 
in takrat se je opogumil.  
 
Otroci z odločbo 
V vrtcu imamo specialno pedagoginjo, ki otrokom z odločbo nudi 
dodatno strokovno pomoč. Vedela je za naše težave pri projektu 
bralne značke in nam priskočila na pomoč. Otrokom, ki jih je imela 
na obravnavi, je brala. Ko je otrok usvojil deklamacijo ali zgodbo, nam 
je to sporočila, da jo je otrok predstavil ostalim otrokom. Izkazalo se 
je uspešno. Posojala je tudi knjige domov staršem, da so skupaj z 
njim brali. Zgodbe so bile »neustrezne« za njihovo kronološko 
starost, a ustrezne vsem nam. Deček, ki mu mama ni brala, je 
prinesel v vrtec svojo najljubšo knjigo o dinozavrih. S ponosom je 
povedal, da ima knjigo za bralno značko. Deček je pripovedoval o 
dinozavrih, nam predstavil vsakega posebej, povedal, kako velik je, 
kakšne barve in kaj rad je. Deček je bil tako ponosen, ko je prejel 
svojo prvo nalepko. S tem je dobil spodbudo za naprej. Ko sem 
povedala mami, kaj je otrok naredil, in da kaže interes za 
pripovedovanjem, smo spodbudili tudi njo. Pri negovoreči deklici je 
malo težje spodbudi pripovedovanje, je pa izredno močna na 
likovnem področju. Iz njenih risb takoj razberemo, za katero zgodbo 

gre. Otroci s posebnimi potrebami se zavedajo, da ne morejo vsega 
doseči na način, kot to dosegajo njihovi vrstniki. S spodbudo in 
prilagoditvami lahko za te otroke naredimo veliko. Njihovo 
zadovoljstvo, nasmeh, občutek pripadnosti in enakovrednosti jim da 
motivacijo po tistem več. To je rezultat, ki si ga želimo.  
 
Razstava 
Ko je večina otrok zaključila z bralno značko, smo pripravili razstavo. 
Risbe otrok smo obesili v garderobi po sklopih zgodbic, zraven 
postavili knjigo in napisali naslov zgodbice ali deklamacije. Razstavo 
so si ogledali starši in otroci, ki jih je še dodatno spodbudila ostale, 
da dokončajo svojo bralno značko. Risbe bomo menjavali, razstava 
pa bo potekala do konca šolskega leta.  
      

     
Slika 2: Razstava risb v garderobi 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 
Na začetku sem imela jasen cilj. Opravljena bralna značka bo za 
otroke, ki bodo povedali 4 zgodbice ali deklamacije. Eno izmed vodil 
pri mojem delu mi je, da otroci vrtec doživljajo kot okolje, v katerem 
so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje 
ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno 
pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved in jezik (globalni cilj iz 
Kurikuluma). Temu načelu ne bi mogla slediti, če ne bi pravila 
spremenila in priredila za vsakega otroka posebej. Na srečo sem 
kmalu odprla oči, da nisem oškodovala otroke za nekaj, na kar ne 
morejo vplivati sami. Moj namen je otroka pripraviti na življenje, na 
samostojno pot, da se trudijo in se tudi naučijo sprejemati poraz, a 
ko imajo vsi enake pogoje. Ko sem omogočila pripovedovanje zgodbe 
v njihovem jeziku, menim, da sem pridobila spoštovanje s strani 
staršev. Takrat so se tudi oni potrudili narediti nekaj več, in so brali 
otroku tudi v slovenskem jeziku. Ko smo pomagali staršem otrok z 
odločbo, so se začeli truditi tudi sami. Še vedno pa se najdejo starši, 
katerim bralna značka ni pomembna, ali otroci, kateri ne zmorejo ali 
ne želijo sodelovati. Mi se zavedamo pomembnosti branja otrokom. 
Pa se tudi starši? Ne vsi. Nekateri nimajo časa, druge otrok ne 
posluša, ko jim berejo in zakaj bi se po tem takem trudili? Večini vrtec 
ni pomemben v smeri izobraževanja, temveč v smeri varstva. Ko sem 
vprašala starše na prvem roditeljskem sestanku, kaj od vrtca 
pričakujejo, česa si želijo več, sem dobila odgovor »Vi samo ven 
hodite, še naprej bodite veliko na zraku«. Všeč jim je, ko se otroci 

česa novega naučijo, da kaj novega spoznajo in vidijo, a ne z 
dodatnim bremenom na njih. Naši določeni projekti, ki vključujejo 
sodelovanje staršev, so lahko za otroka negativni. Ne moremo 
vplivati na vse starše. Eden izmed teh projektov je bralna značka. 
Glede na zgoraj opisano sem se odločila, da otroci, ki so povedali 4 
zgodbe ali deklamacije, prejmejo priznanje Ciciuhec za opravljeno 
bralno značko. Tisti otroci, ki jim to ni bilo omogočeno, bodo prejeli 
pohvalo pri sodelovanju bralne značke. Menim, da sem se odločila 
pravilno in enakopravno za vse otroke. Prav tako bom staršem nove 
generacije otrok bolj podrobno razložila pomen Bralne značke, prav 
tako bom že prvo leto poudarila pomen branja na razvoj otroka. 
Morda, in upam, da dosežem na tak način več interesa v prihodnosti. 
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Kako lahko praznovanja v vrtcu 
vplivajo na otrokov razvoj 
 
URŠKA VINDER, dipl. vzg. 
urska.vinder@gmail.com 
 
Povzetek: Otrok v vrtcu preživi veliko časa, zato je pomembno, da z 
vsemi načrtovanimi dejavnostmi skrbimo za njegov celostni razvoj. 
Ena izmed pomembnih točk življenja v vrtcu so tudi praznovanja. 
Mogoče bi nekdo presodil, da so nekatera praznovanja na prvi 
pogled sama sebi namen, vendar se v vsaki situaciji skriva veliko 
priložnosti, kako otrokom preko igre in dejavnosti z vseh področji 
kurikula omogočiti, da se z lastno aktivnostjo in dejavnostjo 
vsestransko razvijajo. Otroci se ob dejavnostih razvijajo na 
socialnem, čustvenem in spoznavnem področje, kar jim hkrati daje 
možnost, da se učijo drug od drugega in tako napredujejo v svojem 
tempu. V ta namen smo si pobližje pogledali praznovanje Svetovnega 
dneva jezika, kulturnega praznika-8. februar in pusta. Ta praznovanja 
smo izbrali zaradi izjemnih možnosti za otrokov razvoj preko 
dejavnosti, ki so na nek način vsakdanje a v našem primeru so k 
razvoju otrok veliko doprinesle. 
 
Ključne besede: razvoj otroka, čustva, praznovanja, vrtec 

Abstract: The child spends a lot of time in kindergarten, so it is 
important that we take care of his overall development with all the 
planned activities. Celebrations are also one of the important points 
of life in the kindergarten. Maybe someone would judge that some 
celebrations are at first glance purpose itself, but in every situation, 
there are many opportunities to enable children through play and 
activities in all areas of the curriculum to comprehensive develop on 
their own way and activity. During the activities, children develop in 
the social, emotional and cognitive areas, which at the same time 
gives them the opportunity to learn from each other and thus 
progress at their own pace. For this purpose, we took a closer look 
at the celebration of World Language Day, 8. February-cultural 
holiday, and Carnival. We chose these celebrations because of the 
exceptional opportunities for children's development through 
activities that are in a way simple, but in our case they have 
contributed a lot to the development of children. 
 
Keywords: child development, emotions, celebrations, kindergarten 
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UVOD 
Pomembno je, da ima otrok možnost, da sam raziskuje svoja občutja, 
se o njih pogovarja, jih izkazuje in hkrati na primerne načine vstopa 
v socialne odnose. Vse to se otrok uči zavedno ali nezavedno tudi 
skozi celoten vrtčevski dan preko različnih dejavnosti. Nekatere 
dejavnosti so načrtovane tako, da otroku ne dajejo nobenih 
konkretnih navodil, temveč ga spodbujajo k lastnemu raziskovanju, 
učenju s poskušanjem in napakami, opazovanju in igri nasploh. Spet 
druge so načrtovane tako, da pri otrocih namensko razvijamo 
določeno področje razvoja. Ne glede na to, kakšnega načrtovanja se 
lotimo, je opazovanje izredno pomembna metoda za strokovnega 
delavca, saj nam opazovanje otrokovih odzivov odgovori na 
vprašanje, ali je bilo naše načrtovanje smiselno. Prav opazovanje 
otroka pri dejavnostih nam daje konkretne informacije, na katerih 
nato ponovno načrtujemo vnaprej.     
 
Otrokov razvoj 
»Poznavanje otrokovega razvoja predstavlja pomemben okvir za 
oblikovanje koncepta predšolske vzgoje v vrtcu, saj so 
strokovnjakom, ki se ukvarjajo s pripravo kurikula za predšolske 
otroke, pomembni odgovori na vprašanja, kot so: »Ali v kurikulu 
vidimo (prepoznamo) otroka?«, »Ali vidimo otroka kot aktivnega in 
kompetentnega v rasti, razvoju in učenju?«« (Kurikul, 2012. str. 18). 
 
 

Čustveni razvoj otroka 
»V zgodnjem otroštvu otroci doživljajo in izražajo raznolika temeljna 
in sestavljena čustva, predvsem pa pogosteje, kot prej doživljajo 
čustva samozavedanja, ki prispevajo tudi k njihovemu moralnemu 
razvoju« (Kavčič in Fekonja, 2020, str. 393). »Ko otroci odrastejo 
imajo nekateri še vedno tako veliko srce, da lahko čutijo trpljenje 
človeštva; ne samo tistih ljudi v njihovi neposredni bližini, ampak tudi 
tistih s pogledi, kulturo in prepričanji, ki so drugačni od njihovih« 
(Sunderland, 2017, str. 11). Prav to je naš cilj, pri vzgoji otroka, da se 
razvije v sočutno odraslo osebo. Velik vpliv imamo prav mi starši in 
strokovni delavci, da pri otrocih razvijamo tisto dobro, razumno 
vedenje, kjer »nisem samo jaz«, ampak otrok razume, da smo vsi 
pomembni in potrebni za dobro počutje vseh v družbi. Čustva, ki se 
pri otrocih vzbudijo zaradi povečanega števila dražljajev opisujeta 
tudi (Kavčič in Fekonja, 2020): 
− Čustvo veselja 
Otroci občutijo čustvo veselja ob najrazličnejših dejavnostih; pri 
gibanju, kjer se lahko svobodno izražajo s skakanjem, valjanjem in 
ostalimi gibalnimi dejavnostmi. V obdobju, ko se bolj intenzivno 
razvije govor, se pričnejo igrati z besedami, kar jih nasmeji in 
razveseli. Velikokrat pa je najpomembnejši odnos z drugimi 
(predvsem z otroki iste starosti), ko skupaj izvajajo različne 
dejavnosti, še posebej če so tam uspešnejši od ostalih (Sallquist idr. 
v Kavčič in Fekonja, 2020).                                                                                                                                
− Radovednost 
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»Radovednost je prijetno čustveno stanje, ki otroka vodi k 
raziskovanju, učenju in vključenosti v dejavnosti« (Kidd in Hayden 
v Kavčič in Fekonja, 2020, str. 393). Ko otroka nekaj zanima in se 
mu postavljajo vprašanja, se bo z lastno aktivnostjo lotil iskanja 
odgovorov, v kar ga vleče njegova radovednost.  

− Jeza 
Jeza je čustvo, ki ima dve vlogi: njena negativna plat se pokaže 
takrat, kadar je otrok pri nečem omejen (mu nečesa ne dovolimo 
početi, nečesa ne dobi, ko si zaželi), pozitivna plat pa je, da otroka 
spodbudi, da se za dosego cilja še bolj potrudi in raziskuje različne 
načine, kako nekaj doseči. Otroci se ob doživljanju jeze lahko 
odzovejo ali z agresivnim vedenjem ali z umikom. Pomembno pa 
je, da se otrok nauči, kako na primeren način jezo izrazi, da le ta 
ni izražena na škodljiv način. Je pa v obdobju razvoja govora in 
posledično izražanja čustev z govorom, lažje uravnavanje in 
izražanje čustev, s tem se posledično pojavi upad izražanja jeze 
pri otroku (Durbin v Kavčič in Fekonja, 2020). 

− Strah 
Koliko strahov imajo otroci in česa vse se bojijo, se skozi razvoj 
spreminja. Naj bi pa imeli otroci največ strahov v obdobju 
zgodnjega otroštva, saj jih kot dojenčki in malčki še nimajo, v 
obdobju srednjega otroštva pa za določene stvari že razumejo 
prave pomene predmetov ali pojavov, ki se jih bojijo (Kavčič in 
Fekonja, 2020).    

 

Socialni in moralni razvoj otroka 
»Otrok je v svojem bistvu socialno bitje; že v obdobju dojenčka rad 
opazuje druge otroke in uživa v njihovi družbi. Čeprav se še ne zmore 
igrati z njimi, mu socialni stik z otroki veliko pomeni« (Škrubej, 2017, 
str. 18). Otrok že okoli svojega prvega leta (10. do 12. mesecev) 
razume naš odziv in opazi tudi, kdaj nas nasmeje, zato ta dejanja tudi 
ponavlja. Razvije že sposobnost zaznavanja kdaj se odzvati na klice, 
zna že pokazati svojo voljo – če mu neka dejavnost ni več všeč in se 
od nje tudi odmakne (Skamlič, 2014). Avtorici Marjanovič Umek in 
Zupančič (2020), navajata raziskavo (Ellis, Rogoff in Cromer, 1981), ki 
govori o tem, kako narašča čas, ki ga otroci skozi svoje otroštvo 
preživljajo s svojimi vrstniki, in kako upada skupno preživet čas 
otroka z odraslim. Podatki so pokazali, da se je od drugega leta, kjer 
so se malčki družili s svojimi vrstniki približno 30 % časa, odstotek 
druženja povečal do 11. leta na 60 %. Hkrati pa je bilo zaznati upad 
skupno preživetega časa odrasli-otrok, pri dveh letih je to znašalo 
nekje 55 %, pri otrocih starih 11 let pa še samo slabih 10 %. Zato je 
zelo pomembno, da si razvijajo svojo socialno mrežo, na primeren 
način vstopajo v socialne interakcije in se ob teh vsi udeleženci 
počutijo prijetno in pomembno. »Preseganje egocentrizma, ki se 
kaže v razvoju čustvene in socialne empatije, razumevanju sebe in 
drugih, v razvoju teorije uma, je pogoj za razvoj socialnih interakcij 
med vrstniki« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2020, str. 436). Prav 
tako avtorica Sunderland (2017) opisuje, kako pomembna je socialna 
inteligenca, ki nima nobene povezave z  bistrostjo. Je pa socialna 
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inteligenca osnova za pozitivne odnose z drugimi v našem ožjem ali 
širšem okolju, saj je prav to temelj za zdrave odnose, ki so hkrati tudi 
dlje trajajoči. 
 
Otrok se moralnih pravil uči v svojem okolju. Tam glede na odzive 
okolice in oblike pozitivnega podkrepljevanja (objem, nasmeh, 
darilo) spoznava in pridobiva izkušnje, kaj je v družbi sprejemljivo. Na 
drugi strani pa prav tako glede na negativne oblike podkrepljevanja 
(osamitev, odtegnitev pozornosti), spoznava, kaj v družbi ni dobro 
oz. nesprejemljivo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2020). Takšnega 
mnenja je tudi (Škrubej, 2017, str. 18), in sicer pravi: »Otroci v vrtec 
prihajajo iz različnih okolij in s sabo prinašajo različne vzorce vedenja 
in odnosov. Te vzorce morajo v sodelovanju z vrstniki in odraslimi 
prilagoditi.« Pomembno je, da kot odrasli poskrbimo, da otrok dobi 
primeren odziv na svoje vedenje ali vstop v nek socialni prostor. Mi 
imamo pomembno vlogo, da otrok razume, kaj je v druži sprejemljivo 
in kaj ne, hkrati pa ob tem poskrbimo, da mu okolica to sporoči na 
primeren način.  
 
Praznovanja v vrtcu 
V vrtcu praznujemo in obeležujemo kar nekaj praznikov oz. posebnih 
dni ali pa obdobji v letu. Seznam praznovanj se najverjetneje od vrtca 
do vrtca razlikuje, saj praznujemo tisto, kar nam je blizu, kar 
začutimo, ali pa smo s tematiko tako ali drugače povezani 
(geografsko, simbolično, osebnostno). Prav tako se lahko seznam 

praznovanj razlikuje na nivoju vrtca glede na skupino in strokovne 
delavce, ki v okviru letnega delovnega načrta izvajajo praznovanja za 
svojo skupino. Primer nekaj naših praznovanj v vrtcu: 
− Evropski teden mobilnost (september), Svetovni dan jezika (26. 

september), Teden otroka (oktober), praznovanje jeseni 
(oktober), Tradicionalni slovenski zajtrk (november), veseli 
december, pustovanje, slovenski kulturni praznik (8. februar), 
gregorjevo (12. marec), praznovanje pomladi (marec), materinski 
dan (25. marec), dan Zemlje (22. april), Svetovni dan knjige (23. 
april), praznovanja rojstnih dni otrok.  

 
Vsa praznovanja so za otroka in njegov razvoj pomembna in se ob 
njih tako ali drugače razvija. Mogoče se nekatera praznovanja na prvi 
pogled zazdijo »le površinska«, vendar se ob spoznavanju 
praznovanja ali praznovanju samemu preko igre in dejavnosti s 
področja kurikula otroka celostno razvija. Prav zaradi tega so bila 
namensko izbrana 3 praznovanja oz. obeležitve, kjer si  lahko preko 
dejavnosti s področji kurikula in razvoja ogledamo vpliv na otroka. 
 
Svetovni dan jezika, 26. september 
Način in vsebina ob dnevu jezika (kot mu pogovorno pravimo) je 
različna in prilagojena glede na starost vrtčevskih otrok s katerimi ga 
obeležujemo. Lahko ga izkoristimo za povezovanje s starši in v 
skupino povabimo tuje govorečega starša, ki nam predstavi kakšno 
pesem, zgodbo ali vsebino v svojem jeziku. Tako smo tudi mi imeli 
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obisk mame (starost otrok 4-5 let), katere je bil materni jezik 
francoščina, zelo dobro pa je govorila tudi slovensko. Predstavila 
nam je pesem Mojster Jaka v francoskem jeziku, kar je bilo za otroke 
zelo zanimivo, saj so melodijo prepoznali, besedila pa niso znali 
pripevati. Vseeno so začeli peti besedilo, kot ga poznajo, deček, 
katerega mama je bila na obisku, pa ga je skupaj z njo prepeval v 
francoščini. Dejavnost se je spontano nadaljevala tako, da so otroci 
spraševali dečka, kako se izgovorijo nekatere besede v pesmi (spiš, 
zvonec), nato pa še ostale, ki so jim prišle na pamet. Zanimivo je bilo, 
da so otroci že vedeli, da deček govori tudi francosko, pa se glede 
tega ni nikoli razvil pogovor. Sedaj ob obisku njegove mame pa je 
prav on postal »osrednja zvezda«.  Sproščeno, brez zadrege ali sramu 
je otrokom odgovarjal, ostali pa so z veseljem in v smehu poskušali 
ponavljati besede za njim. Osrednje področje s kurikula je vsekakor 
področje jezika v korelaciji z družbo. Otroci so spoznavali nove 
besede, primerjali že znane besede z besedami, ki so jih slišali prvič, 
ter ob tem iskali podobnosti. Z naštetimi dejavnostmi so razvijali 
spoznavno področje, prav tako pa je prišlo do napredka v socialnem 
razvoju, saj se otroci učijo, da ni vse samo tako, kot poznajo oni (ego-
jaz), ampak opazujejo, sprejemajo in poskušajo razumeti tudi 
drugega – nekaj drugače. Prav tako je bilo moč videti, da sta se ob 
dejavnosti oziroma igri z besedami razvili predvsem dve čustvi- 
radovednosti in veselja. Takšen dan (dan jezika) se lahko izkoristi tudi 
za dodatno vključitev otroka priseljenca. Otroci priseljenci načeloma 
sprva ne razumejo našega jezika, tako da komunikacija poteka ali v 

njihovem jeziku (če ga strokovni delavci razumejo) ali pa s pomočjo 
neverbalne komunikacije. Tako se lahko z neverbalno komunikacijo 
igramo vsi. Otroci za potrebe sporazumevanja naj ne uporabljajo 
besed, ampak pantomimo oziroma geste in znake. Tega smo se lotili 
ob prisotnosti dečka s Kitajske (starost otrok 5-6 let), kjer nam zaradi 
nerazumevanja njegovega jezika ni preostalo drugega kot 
neverbalna komunikacija. Igra pantomime je bila za vse otroke 
zanimiva in vabljiva, a so sprva imeli s tem kar nekaj težav, saj so ob 
nerazumevanju ostalih želeli kar hitro prikazano dopolniti z besedo. 
Ob opozorilu, da se potrudimo tako, da nas razume tudi ta deček, je 
bila motivacija za otroke še večja in res so skozi celoten dan poskušali 
čim več kazati in nakazovati, pa ne samo v interakciji z njim, ampak 
tudi med seboj. Tudi pri tej obliki dejavnosti spoznavanja jezika – 
neverbalno sporazumevanje, je poleg področja jezika, v ospredje 
prišlo področje družbe. Otroci so si zares želeli, da bi jim sledil tudi ta 
tuje govoreči deček, kar se je skoraj že sprevrglo v nekakšno 
spodbudno in prijetno tekmovanje v smislu «poglej mene, je pa 
razumel«. Otroci so se razvijali na socialnem področju, saj so želeli 
stopiti v še tesnejši stik z dečkom, on pa je bil prav tako vesel, da je 
lažje vstopal v stik z njimi. 
 
Kulturni praznik Prešernov dan, 8. februar 
Kulturni praznik 8. februar je državni praznik, kar je med drugim tudi 
izhodišče za utrjevanje državljanske vzgoje. Ob prazniku izhajamo iz 
življenja in del dr. Franceta Prešerna, katerega otrokom predstavimo 
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na njihovi starosti primeren in zanimiv način. Poleg tega z otroki 
prisluhnemo himni in jim predstavimo (ali utrjujemo) še en državni 
simbol- slovensko zastavo.  
 

 
Slika 1: Prešernov kipec s slovensko zastavo 

Vir: Lasten 

 
Poleg vsega naštetega pa smo temo razširili (starost otrok 5-6 let) in 
se lotili tudi spoznavanje kulture v širšem pomenu besede. Za 
izhodišče smo uporabili deklamacijo avtorja Srečka Niedorferja z 
naslovom Jura kultura in otroci so pričeli kar sami naštevati, kje vse 

se skriva kultura. Tako smo ideje razvrstili v več skupin, kar smo 
raziskovali kar dobre tri tedne. Kultura pogovora je bilo prvo, kar je 
prišlo na misel največ otrokom hkrati. Tako smo se odločili in 
zavestno uporabljali  vljudnostne izraze, pogovore smo poskušali 
izvajati v bolj tišjih tonih brez kričanja po igralnici in otroci so precej 
dosledno čakali na besedo da niso govorili drug preko drugega. Tu je 
prav tako prišlo v ospredje področje jezika in pa družba, saj so otroci 
(po nekaj dnevnih upoštevanja dogovorjenega) res sledili drug 
drugemu in počakali na besedo, torej spet niso gledali samo nase, 
ampak se držali dogovorjenih pravil v družbi in se prilagodili. V okviru 
tematskega sklopa kultura pa smo se znašli tudi pri vadbenih urah na 
področju gibanja, in sicer smo to vpletli v kulturo športa. Otroci so v 
tem obdobju precej tekmovalni in jih razveseli zmaga, še posebej če 
to ni zmaga sama po sebi, ampak potrditev, da sem boljši od vseh. V 
primeru, da zmage ne dosežejo, se velikokrat pojavi jeza, občutek 
nemoči ali celo ideja, kaj storiti, da zmagam na vsak način – 
goljufanje. Tako smo se pogovorili o tekmah znanih športnikov, kako 
se zgodi, da včasih zmaga nekod, drugič kdo drug in kako si ob koncu 
vedno čestitajo športno vedenje in prenašanje poraza. Tako so dobili 
otroci še eno priložnost, kako se uriti v vztrajnosti, torej če jim ne 
uspe zmagati danes, jim bo mogoče jutri, možnost, da se soočajo s 
čustvom jeza in ga nadomestijo z veseljem že samo zato, ker jim je 
neko gibanje/gib/gibalna dejavnost uspela. Vedno ni lahko in 
nekateri otroci prenehajo z gibalnimi igrami, zaradi neuspeha, 
vendar se zaradi same vsebine, pripomočkov in zabave, vedno znova 
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vrnejo in nadaljujejo dejavnost. Največji dosežen cilj je bil, ko so ob 
koncu sklopa pri vadbenih urah tisti najbolj tekmovalni otroci (ki so 
sicer po navadi tudi najbolj gibalno spretni) ob zmagi katerega 
drugega prijatelju tako odraslo čestitali in mu podali roko.  
 
Pust 
Pust je praznik šemljenja, preoblačenja in norčavosti. Pustni torek, je 
dan, ki ga v vrtcu izkoristimo za rajanje, ogledovanje kostumov, 
primerjanje ter iskanje razlik in seveda povorko – sprehod po ulicah 
v okolici vrtca. Sama priprava pa se na ta praznik prične že najmanj 
teden dni prej, odvisno od starosti otrok so prilagojene seveda tudi 
same dejavnosti. Če govorimo o praznovanju pusta pri mlajših 
otrocih (1–3 leta), je temeljno izhodišče, da jim šemljenje 
predstavimo postopoma. Otroci še ne ločijo osebe od maske, ki jo 
nosi in to lahko pri nekaterih spodbudi predvsem čustvo strahu. Tako 
je potrebno, da se šemimo skupaj, si sprva natikamo pokrivala, 
oblečemo kakšno preveliko obleko in dodamo rekvizit. Mlajši otroci, 
tako kot vsak dan, tudi na pustni dan (oni seveda tega še ne 
ozavestijo, da je to malo drugačen dan) pričakujejo svoji vzgojiteljici, 
katerima zaupajo in posledično se zato v vrtcu počutijo varno. Če ga 
na ta dan pričaka »druga oseba« ali ga pri sami maski še kaj zmoti, 
postane pust vse prej kot zabaven in norčav praznik. Velikokrat 
prakticiramo, da se našemimo postopoma v prisotnosti otrok oz. so 
oni tisti, ki nam pri tem pomagajo. Po igralnici lahko skrijemo dele 
našega kostuma, katere otroci med raziskovanjem sami najdejo in 

prinesejo k vzgojiteljicama. Zelo motivacijsko in pomirjujoče je za 
otroke tudi, da se vse to dogaja ob kakšni zgodbi, kjer se prepletajo 
besede, ples in kostum. To otroke pritegne in je na nek način 
podobno vsakdanjiku v vrtcu, a jih hkrati postopoma preko prijetnih 
čustev vpeljujemo v praznovanje pusta. Otroci se tako razvijajo na 
čustvenem področju, doživljajo čustva ugodja, zanimanja, veselja. Z 
dobrim poznavanjem otrok in skrbnim načrtovanjem dejavnosti s 
področja gibanja, jezika, umetnosti pa se otrok vsestransko razvija in 
osvaja temelje za zdrav osebnostni in čustveni razvoj.   
   
ZAKLJUČEK 
Cilji načrtovanja vseh vrtčevskih dejavnosti in v našem primeru tudi 
praznovanj, je spodbuditi otroka za sproščeno raziskovanje, igro in 
lastno aktivnost, ob čemer se otrok vsestransko razvija. Eden izmed 
globalnih ciljev s področja družbe, ki smo ga dosegli preko zgoraj 
omenjenih praznovanj (pa tudi drugih) je vsekakor cilj, da otrok 
spoznava samega sebe in druge ljudi. Seveda je to odvisno od vseh 
načrtovanih dejavnosti in ciljev, vezanih na njih, a vsekakor je vsem 
enako to, da otrok spoznava, kaj nekaj pomeni meni in kaj tebi, kaj ti 
misliš o tem in kaj jaz, kako se ob tem počutiš ti in kako jaz. Tudi 
področje jezika je na takšen ali drugačen način izjemno pomembno 
poglavje pri zgoraj opisanih praznovanjih, kjer smo se kot izhodišče 
naslonili na cilj spodbujanja jezikovnih zmožnosti. Naj si bodo to 
dejavnosti z bolj razdelanimi cilji za razvoj artikulacije, besednjaka ali 
komunikacije nasploh. Tretji globalni cilj, ki bi ga izpostavila pa je s 
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področja gibanja, in sicer cilj, da se otrok zaveda svojega telesa in 
doživlja ugodne v gibanju. Gibanje je sploh pomembno v prvih letih 
življenja, saj preko ali pa s pomočjo gibanja otroci praktično 
pridobivajo vse in informacije iz okolice. Zelo je pomembno, da otrok 
ve, da je on tisti, ki nadzoruje svoje gibanje, saj s tem postane 
samostojen, samozavestnejši in verjame vase. Hkrati pa mu užitek v 
gibanju daje motivacijo za ponovno izvajanje mogoče sedaj še bolj 
kompleksnih gibanj ter ga spodbuja k socialnosti – gibanju s prijatelji. 
Ni potrebno, da otrok ve, kakšen je naš osnovni namen oziroma cilj 
dejavnosti, je pa pomembno, da se zaveda samega procesa oziroma 
spoznanj, do katerih med izvajanjem dejavnosti prihaja. Zato je 
pomembno, da nobene dejavnosti v sklopu življenja in dela v vrtcu 
ne jemljemo kot samoumevno, ampak iz vsake situacije poskušamo 
otokom dati nekaj za njihov celostni razvoj.  
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Integracija tujcev v vrtec 
 
IRIS VIRANT, dipl. vzg. 
iris.virant@gmail.com 
 
Povzetek: Naše ozemlje se zgodovinsko sooča z nenehnim 
priseljevanjem. Slovenija je država Evropske unije, ki tujcem 
zagotavlja možnost vključevanja v naš prostor. Vsako leto se v 
slovenske vrtce vključuje vedno večje število otrok priseljencev. 
Posledično pa smo vzgojitelji soočeni z nerazumevanjem tujega 
jezika in slabim poznavanjem medkulturnih razlik. Pri svojem delu 
sem pričela slediti smernicam medkulturnega izobraževanja Zavoda 
Republike Slovenije za šolstvo, namenjenim vodstvenim in 
strokovnim delavcem v vrtcih, kjer ima vsak otrok ne glede na 
kulturno naravnanost, spretnosti in potrebe v medkulturnem 
izobraževanju možnost, da doseže aktivno in polno udeležbo v 
družbi. Veliko moč nad obvladovanjem procesa inkluzije je imela 
moja globoka empatija in fleksibilnost pri sprejemanju novih izzivov 
in nenehnega prilagajanja novi situaciji. Veliko vlogo pri tem imajo 
starši teh otrok, saj je le z dobrim sodelovanjem moč vzpostaviti 
kvaliteten odnos, ki otrokom daje občutek pripadnosti, varnosti in 
sproščenosti. 
 

Ključne besede: priseljenci, predšolski otrok tujec, vzgojitelj, 
medkulturnost, integracija 
 
Abstract: Our territory has historically faced constant immigration. 
Slovenia is a country of the European Union that provides foreigners 
with the opportunity to join our region. Every year, an increasing 
number of immigrant children join Slovenian kindergartens. As a 
result, educators are faced with a lack of understanding of a foreign 
language and poor knowledge of intercultural differences. In my 
work I began to follow the guidelines of intercultural education of 
the Institute of the Republic of Slovenia for Education, intended for 
managers and professionals in kindergartens, where every child, 
regardless of cultural orientation, skills and needs in intercultural 
education has the opportunity to achieve active and full participation 
in society. My deep empathy and flexibility in accepting new 
challenges and constantly adapting to the new situation had a lot of 
power over mastering the process of inclusion. The parents of these 
children play an important role in this, because only with good 
cooperation is it possible to establish a quality relationship that gives 
children a sense of belonging, security and relaxation. 
 
Keywords: immigrants, foreign preschool child, educator, 
interculturality, integration 
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UVOD 
Statistični podatki povedo, da se je od leta 2016 do danes vključilo v 
vzgojno-izobraževalni program – vrtec 23.352 otrok tujcev 
(Statistični urad, 2020). Tudi sama z leta v leto opažam porast otrok 
tujcev v vzgojno – izobraževalni sistem. Vzgojiteljeva prilagodljivost 
in iznajdljivost postajata vse bolj nujni osebnostni vrednoti, da lahko 
vsem otrokom omogočamo enakopravno vključenost in integracijo v 
vrtec. Zavedam se, da imajo priseljenci v sebi motiv, ki izhaja iz želje 
po boljših pogojih za življenje, zaščiti svoje družine, rešitvi morebitno 
nastale stiske in posledično več kilometrsko pot selitve iz točke A na 
točko B. Zato je potrebno poleg vseh upoštevajočih načel Zakona o 
vrtcih in Kurikuluma za vrtce, prednostno ozavestiti predvsem 
Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter 
načelo multikulturalizma, s katerima pri delu z otroki zagotavljamo 
enakovredne pogoje za optimalni razvoj, upoštevamo starostne, 
individualne in skupinske razlike (glede na spol, socialno in kulturno 
poreklo, svetovni nazor ipd.), strokovnost in fleksibilnost ter 
upoštevanje različnosti in medkulturalizma na ravni izbora vsebin, 
dejavnosti in materialov, ki omogočajo izkušnje in spoznanja o 
različnosti stvari, ljudi, kultur (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 12). 
 
Na straneh Urada Republike Slovenije lahko zasledimo, da naša 
država nudi vključevanje v naše okolje osebam s priznano 
mednarodno zaščito in državljanom tretjih držav. Pravico imajo do 
nastanitve v integracijski hiši ali drugih nastanitvenih zmogljivostih, 

do denarnega nadomestila za zasebno nastanitev, tečaja 
spoznavanja slovenske družbe, tečaja slovenskega jezika, enkratnega 
opravljanja preizkusa znanja slovenskega jezika, kritja drugih 
stroškov, povezanih z izobraževanjem, kritja stroškov prevodov, 
povezanih s priznavanjem in vrednotenjem izobraževanja na podlagi 
ustreznih dokazil, kritja stroškov, povezanim s priznavanjem, in 
vrednotenjem izobraževanja, kadar formalne izobrazbe ne more 
dokazati z dokumenti. Dokumenti in zakonske podlage: 
Temeljni cilji integracije tujcev v vzgoji in izobraževanju so: 
− Zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika, ne glede na 

spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno 
pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo; 

− Vzgajanje za medsebojno strpnost; 
− Razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov; 
− Spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi; 
− Spoštovanje otrokovih in človekovih pravic ter temeljnih 

svoboščin; 
− Razvijanje enakih možnosti obeh spolov; 
− Razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi. 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja 
pravice do vključevanja otrok tujcev v slovenski vzgojno-
izobraževalni sistem (Urad Republike Slovenije gov.si). 
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Vzgoja in izobraževanje sta zelo pomembna dejavnika pri 
vključevanju tujcev v slovensko družbo, saj najučinkoviteje 
prispevata k zagotavljanju enakih možnosti za uspešen osebni razvoj, 
vključevanje v delo in družbeno življenje, ne glede na njihov izvor, 
spol, prepričanje ali druge značilnosti. Kavkler (2015) v to družbeno 
množico vključuje vse otroke in pedagoge vzgojno-izobraževalnega 
sistema, ki z doprinosom dobrega počutja pripomorejo k uspešnosti 
le teh in vzgojno – izobraževalne institucije. Hkrati pa navaja, da 
mora biti vzgojitelj pri upoštevanju otroka inovativen, za kar 
potrebuje pomoč, podporo in smernice za uspešno in učinkovito 
delo. Inkluzija je usmerjena na individualne potrebe diprilivigiranih, 
kjer gre za zmanjševanje izključevanja in razvrednotenja 
posameznika (Peček in Lesar, 2006). V vrtcih se teh procesov 
lotevamo postopno in načrtno, saj na ta način zagotavljamo uspešno 
premagovanje težav pri učenju jezika, razlik med kulturo družine in 
kulturo okolja. Nenehne selitve ljudi in vključevanje le teh v nova, 
tudi popolnoma nepoznana okolja, so vzpodbuda za številne študije 
in raziskave.  
 
Integracija priseljencev 
Integracija je povezovanje posameznih enot, delov v večjo celoto, 
združevanje, vključevanje priseljencev v okolje (SSKJ). Otroci so 
vključeni v vrtec, v redno obliko vzgojno-izobraževalnega procesa. 
Integracija pa je hkrati tudi kakovost in način povezovanja 
priseljencev z novim okoljem, kjer veljajo ustaljeni 

družbenoekonomski, pravni in kulturni odnosi (Bešter, 2007). 
Ekonomski in socialni svet Organizacije združenih narodov (ECOSOC) 
integracijo definirajo kot postopen, dinamičen in dvosmeren proces, 
kjer se priseljenci trudijo aktivno udeleževati v ekonomskih, 
socialnih, civilnih, kulturnih in duhovnih zadevah, pri tem z večinsko 
družbo v medsebojnim spoznavanjem, prilagajanjem in 
razumevanjem, iščejo priložnost za lastne prispevke in pridobitve 
(Bešter, 2007, str. 108). Integracija ima za priseljence dvosmerni 
pomen. Na eni strani jih vključuje v novo družbeno okolje, od njih pa 
zahteva spoštovanje in sprejemanje pravil, vzdrževanje medsebojne 
povezanosti, solidarnosti in soodvisnosti ter upoštevanje norm 
večine v družbi, obenem pa imajo zagotovljene enake možnosti pri 
sodelovanju v različnih institucijah. Družba, ki ima vključeno skupino 
priseljenih ljudi, mora zagotavljati družbeno blaginjo in minimalizira 
družbene neenakosti (prav tam). Učinkovitejša integracija je odvisna 
od znanja slovenščine (Krek, 2011, str. 33), zato je v vrtcu zelo 
pomembno spodbujanje razvoj jezikovnih zmožnosti. 
 
Pomen vzgojitelja in empatije 
V Kurikulumu za vrtce je zapisano, da vzgojitelji namenjamo posebno 
pozornost tistim otrokom, ki jim slovenščina ni materni jezik, da 
lahko nadoknadijo morebitni primanjkljaj v znanju slovenščine 
(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 9). Kurikulum nas zavezuje, da 
»poskrbimo, da otroci doživljajo vrtec kot okolje, v katerem so 
možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje enake ne 
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glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno 
pripadnost, kulturno poreklo in veroizpoved« (Kurikulum za vrtce, 
str. 54), smo usmerjevalci ugodne socialne klime v oddelku in zgled 
prijetne komunikacije, ki temelji na nasmehu, dotiku, prijemu, 
govorjenju v višini otrokovih oči (prav tam, str. 22). Naša vloga je 
pripovedovanje in branje starostno primernih pravljic, zgodbic, 
ugank, pesmic, uprizarjanja lutkovnih igric, komunicirati s telesno 
govorico in na ustrezen neverbalen način vzpostaviti interakcijo z 
otroki. Prepoznati moramo možne nesporazume v neverbalni 
komunikaciji in pri tem upoštevati, da otroci izvirajo iz različnih 
socialnih okolij. Spodbujamo jezikovne zmožnosti, pri tem pa 
uporabljamo knjige z različnih področij, pravljice, pesmi, igre (prav 
tam, str. 35–36). 
 
Pomen družine in sodelovanja: 
»Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti 
predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k 
ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje« 
(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 24). Zelo pomembno je vzpostaviti 
vzajemen odnos delitve odgovornosti in različne pristojnosti, kjer 
vrtec nudi storitve, hkrati pa spoštuje družinsko kulturo, identiteto, 
jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in njihove 
običaje. Vrtec ob tem ohranja strokovnost in avtonomnost. Starši 
sooblikujejo življenje in delo v vrtcu. Pri uvajanju otroka imajo 
pravico do postopnosti in izbire najbolj sprejemljivega načina 

vključevanja otroka v vrtec. Vrtec v publikaciji o vrtcu ponuja vse 
informacije v skladu z zakonom in ustreznimi pravilniki. Na oglasnih 
deskah pred igralnico pa imajo ponujene informacije o dejavnostih 
in življenju v oddelku (prav tam, str. 24).  
 
Moja prva izkušnja z integracijo: 
V letošnjem šolskem letu sta se nam v skupini pridružila deklica, ki se 
je s starimi starši preselila v naš kraj in deček, ki ga je vojno stanje v 
Ukrajini prisililo v selitev. Tako otroka kot njuni starši in skrbniki na 
začetku niso razumeli slovenskega jezika, strokovni delavki v oddelku 
pa ne njunega maternega jezika. Situacija je bila stresna za obe 
strani, še najbolj pa se je dotikala otrok. Še nikoli do sedaj nisva imeli 
podobne izkušnje. Zelo malo je ponujenih informacij, četudi je v 
slovenskih vrtcih takšnih okoliščin zaradi povečanega vpisa otrok 
priseljencev vedno več, pa smo strokovni delavci bolj ali manj 
prepuščeni lastni iznajdljivosti pri njihovem vključevanju. 
Vključevanje teh otrok v vrtec zahteva enakovredne pogoje za 
optimalni razvoj in multikulturalizem, izzivi pa so del vzgojiteljskega 
poklica in naše poslanstvo. Sama sem se s situacijo spoprijateljila po 
svojem življenjskem načelu: »Vsaka nova situacija, ki jo sprejmem 
kot priložnost za rast, spremeni problem v izziv in vlije pogum, da 
zapustim cono udobja in se podam novim dogodivščinam na proti.« 
Skupaj s strokovno sodelavko sva sledili načelu multikulturalizma in 
medkulturnosti, se trudili biti odprti, dostopni, prijazni in spoštljivi 
do specifičnosti otrokove kulture. Komunikacija s starši in njihovimi 
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skrbniki je potekala izključno s pomočjo Google Prevajalnika, 
podobnimi orodji in telesno govorico. Z otrokoma pa taka oblika s 
prevajalnikom ni bila izvedljiva. Nekaj besed in fraz sva se sčasoma 
naučili, težava pa je nastala pri razumevanju, ko sta otroka želela kaj 
povedati, prositi, razložiti, pa ju nihče ni razumel. 
 
Rešitve, pristopi in didaktični material 
Prve besede – prvi koraki 
Jezikovnih ovir sva se lotili tako, da sva si sprva nekaj ustaljenih fraz 
napisali na večji list in ga pritrdili na vidno mesto, kjer nama je bil v 
pomoč v začetni fazi (npr.: Si lačen-a?, Boš še?, Pridi sem, Umij roke, 
Obuj se, Rada te imam). Kmalu sva ugotovili, da nama je ukrajinski 
jezik dosti bolj učljiv kot nemški. 
 

 
Slika 1: Osnovni pozdravi 

Vir: Lasten                            

Izraz na obrazu obeh otrok, ko sta slišala frazo v svojem jeziku, je bil 
zaupljiv, pozitiven in razširjen v nasmeh. Zaupanje je bilo 
premosorazmerno z zaupanjem staršev in skrbnikov. Bolj, ko so 
nama zaupali starši, bolj sproščena, dovzetna in sprejemajoča sta 
postajala otroka. 
Jezikovne kartice 
Ker sva bili s strokovno sodelavko ves čas usmerjeni k iskanju novih 
pristopov in rešitev, sva na spletu poiskali in izdelali JEZIKOVNE 
KARTICE, s pomočjo katerih sva si pomagali pri sporazumevanju. 
Jezikovne kartice so otroke v skupini spodbudile k uporabi tehnike 
aktivnega učenja otrok od otrok in z lastno aktivnostjo spodbujali 
spontano učenje slovenskega jezika. 
 

 
Slika 2: Jezikovne kartice 

Vir: Lasten                            
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Socialne igre 
Skozi socialne igre smo rahljali vez, navezovali stik in gradili prijetno 
vzdušje v skupini. 
Knjige, slikovni slovarji, slikanice 
V knjižnici smo si izposodili slikanice, kartonke, otroške slovarje v 
nemškem in ukrajinskem jeziku. Otroka sta predmete poimenovala v 
svojem maternem jeziku, ostali pa smo ponovili po slovensko. 
Otroške ilustracije 
Stene igralnice smo polepili z risbe otrok, kjer so ilustrirali živali, 
hrano in druge predmete iz vsakdanjega življenja, zraven pa smo 
dopisali izraze v vseh treh jezikih. Nekaj smo jih poiskali na spletu in 
jih prilagodili našim potrebam v skupini. 
 

 
Slika 3: Ilustracije otrok 

Vir: Lasten                            

Od kod prihajam 
Vse bolj smo se spoznavali in odkrivali naše korenine. Otrokom v 
skupini je tuj jezik postajal igra in zabava, midve s strokovno 
sodelavko pa sva igro vpeljevali v dejavnosti. Na zemljevidu smo 
iskali naše države, jih poimenovali, označevali, izdelovali zastave in 
poslušali himno. 
 

     
Slika 4: Od kod prihajaš? 

Vir: Lasten                            
 
Med čakanjem na zajtrk in kosilo – pogrinjek 
Na mizo sva prilepili aplikacijo s pogrinjkom in različno hrano. Med 
čakanjem na zajtrk in kosilo je potekala spontana besedna igra: Kaj 
je to?, Kje je …?, Kakšne barve je …?, Kaj imaš najraje? S pomočjo teh 
sličic sva otrokoma lažje razložili, kaj bo danes za kosilo. 
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Slika 5: Pogrinjek za učenje hrane 

Vir: Lasten                            
 
Vse dejavnosti so temeljile na postopnosti. Posluževali sva si besedni 
način, da sva ju vprašali po predmetu v njunem jeziku, ko sta 
odgovorila, pa sva dodali še slovensko besedo »Po slovensko rečemo 
…«. Te fraze sta se zelo hitro navzela in kmalu tudi sama izražala 
vprašanje (v svojem jeziku) »Kako se temu reče po slovensko?« 
 
Napredek 
Po začetnem obdobju stiske in tišine sta otroka počasi sprocesirala 
novo vlogo. Počasi, zelo počasi se je začel kazati napredek. Otroci so 
zelo prilagodljivi, če smo mi spontani in umirjeni, če imamo primerno 
strokoven odnos do njih in ustvarjamo varno okolje. Skozi igro je 
učenje najuspešnejše. Deklica, ki je z nami že od začetka šolskega 
leta, danes uporablja precejšnje število slovenskih besed in fraz. 
Osvojeno besedo je vnesla v njen nemški stavek in postopno so bile 

te besede pogostejše. Prijetna izkušnja in njen vidni napredek sta bila 
opažena ob pripravah na nastop za mamice. Naučili smo se pesmice, 
deklamacije in plese. Posnela sem jih in jim video večkrat predvajala, 
z namenom evalvacije že osvojenega znanja. Deklica je v zelo 
kratkem času pričela suvereno ponavljati besedila deklamacij in 
pripevati pesmice. Skozi slušno zaznavanje je osvojila besede, četudi 
jih ni razumela. 
 
ZAKLJUČEK 
Postopno vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-
izobraževalni sistem je izrednega pomena, saj zagotavlja prijazne 
pogoje za uspešno integracijo otrok. Naloga nas vzgojiteljev je v tem 
procesu težka in od nas zahteva izjemno fleksibilnost in iznajdljivost, 
prepleteno z globoko empatijo do teh otrok. Veliko izobraževanj in 
možnosti pridobivanja novih znanj s tega področja je na tržišču. 
Vsekakor pa bi si želela večjo podporo vzgojiteljem, saj prepuščenost 
lastni iznajdljivosti pogosto terja obilo stresa in izgubo nepotrebnega 
časa, ki bi ga vzgojitelji lahko koristneje uporabili za podajanje znanja 
in manj za iskanje. 
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materiala v starostni skupini 2–3- 
letnih otrok 
 
JANA WALLNER, dipl. vzgojiteljica 
Viški vrtci 
jana.wallner87@gmail.com 
 
Povzetek: Zelo pomembna in zahtevna naloga za vzgojitelja je 
ureditev igralnice v smislu spodbudnega učnega okolja. V prispevku 
bom pisala o tem, kako poteka otrokovo učenje preko igre, katere 
igre se pojavljajo v tem starostnem obdobju, kako igrača vpliva na 
vrsto igre, kakšno vlogo ima pri tem vzgojitelj ter primere teh iger. Ker 
igra na najbolj naraven način združuje temeljna načela predšolske 
vzgoje, se bom v prispevku opredelila na načelo aktivnega učenja, 
načelo izbire in načelo sodelovanja s starši. V empiričnem delu bom 
predstavila igre, predmete iz naravnega in odpadnega materiala iz 
senzornega kotička, s katerimi so otroci upravljali, se igrali, se učili 
tekom celega šolskega leta. 
 

Ključne besede: vloga vzgojitelja, otrokova igra, učenje, materiali 
 
Abstract: A very important and demanding task for the educator is 
to arrange the play room in terms of a stimulating learning 
environment. In my article I will write about how a child's learning 
takes place through play, which games appear at this age, how the 
toy affects the type of game, what role the educator plays in this and 
examples of these games. Since the game combines the basic 
principles of preschool education in the most natural way, I will, in 
this article, define the principle of active learning, the principle of 
choice and the principle of cooperation with parents. In the empirical 
part, I will present games, items from natural and waste materials 
from the sensory corner, which the children managed, played with, 
and learned from throughout the school year. 
 
Keywords: role of educator, child 's play, learning, materials 
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UVOD 
Okolje, ki ga pripravim za otroke, je zame zelo pomembno in ga 
skrbno načrtujem, dopolnjujem, izpopolnjujem. Poleg stalnih 
kotičkov, kot so kotiček z vozili, kuhinjski kotiček, kotiček s knjigami, 
kotiček z gradniki itn. je vedno na voljo otrokom tudi kotiček, ki ga 
poimenujem kar »senzorni kotiček«, v njem pa so didaktične igre, 
materiali v pladnjih, ki jih izdelujem sama. Glavni razlog za tak kotiček 
je, da otroci urijo fino motoriko rok, za katero je potrebno veliko 
potrpljenja in vztrajnosti, ki prispeva k lepšemu hranjenju, 
samostojnemu oblačenja in seveda h kasnejšemu pisanju, razlog je 
tudi ta, da se preko njih otroci naučijo umiriti, opraviti neko dejavnost 
do konca, da povezujejo dejavnosti med področji (npr. 
gibanje/matematika; gibanja/jezik; gibanje/narava), se naučijo 
pozorno poslušati, pridobijo veliko tipnih izkušenj oz. dražljajev, ki jim 
bodo v pomoč pri zaznavanju različnih tekstur, površin, materialov. 
Opažam, da so te igrače kot magnet za otroke in da otroci večkrat 
posegajo po njih kot po ostalih igračah in zato temu kotičku posvečam 
veliko časa in pozornosti. V ospredju je otrok, ki mu materiale 
menjam glede na sposobnosti, interese, spretnosti, materiale in igre 
pa menjam tudi tematsko. Otrok ima možnost izbire materiala, 
njegova naloga pa je tudi, da pospravi za seboj. Materiale raziskujejo 
samostojno, igre jim vnaprej predstavim. 
 
 
 

Otrokovo učenje v igri 
Otroci se v vrtcu učijo s pomočjo opazovanja, posnemanja, 
preizkušanja (manipuliranje s stvarmi in materiali). Učenje zavzema 
vsa področja osebnosti tako gibalni, spoznavni, čustveni, socialni in 
moralni razvoj (Batistič, 2002). Krapež (v Kavčič, 2005) pravi, da se v 
drugem in tretjem letu otrokovega življenja v igri najpogosteje 
pojavljajo funkcijske vsebine, ki predstavljajo prakticiranje čutilno-
gibalnih shem in simbolne vsebine, ki odsevajo dogodke iz 
otrokovega vsakdana. V omenjenem starostnem obdobju se veča 
količina vsebin, ki zahteva motorične in miselnih sposobnosti. 
Pojavlja se funkcijski igri, kjer gre za ponavljajoče se gibe mišic s 
predmeti, ki temeljijo na otrokovem aktiviranju svojega telesa. Otrok 
neposredno manipulira s predmeti in jih raziskuje. Ta igra prevladuje 
v prvem letu, ampak se skozi razvojno višje oblike nadaljuje skozi 
celotno predšolsko obdobje (Kavčič, 2005). Po Kamenovem (v 
Fekonja 2005) pod didaktične igrače uvršča veliko igrač, izpostavila 
bom le tiste, ki sem jih ponudila v svojem kotičku: 
− iskanje podobnih parov; 
− zloženke, sestavljanke in dopolnjevanke; 
− igre z barvami in oblikami po vnaprej dogovorjenem pravilu ali v 

skladu z omejitvami, ki jih nalaga material; 
− igre opazovanja in razpoznavanja, ki so sestavljena predvsem z 

uporabo čutil. 
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Avtor navedeni klasifikaciji igrač poudarja, da je uporaba didaktičnih 
iger optimalna le, če jim ponudimo v ustreznem didaktičnem sistemu 
in ne le naključno. Vzgojni pomen iger pozna le vzgojitelj, medtem ko 
se otrok z igračami le igra (Fekonja, 2005).  
 
Načela v vrtcu 
V Kurikulumu za vrtce (2004) je zapisano, da je otroška igra tista 
dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela 
predšolske vzgoje in je razumljena kot način otrokovega razvoja in 
učenja v zgodnjem obdobju. V praktični predstavitvi senzornega 
kotička uresničujem načelo aktivnega učenja ter možnost izbire, saj 
sem dejavnost vključila tudi v srečanje s starši in tematski roditeljski 
sestanek pa tudi načelo sodelovanja s starši. 
 
Načelo aktivnega učenja 
Načelo aktivnega učenja je v Kurikulumu za vrtce zapisano kot 
zagotavljanje za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje 
tako iz vzgojiteljičinega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja. 
Z načelom aktivnega učenja je povezano spoznanje, da se otrok 
največ nauči na podlagi konkretnih izkušenj in praktične udeležbe v 
dejavnostih. Načelo podpirajo tudi teorije kognitivnega razvoja, ki 
med dejavnike razvoja mišljenja navajajo fizične izkušnje, ki jih otrok 
pridobiva pri manipuliranju z objekti v okolju in ob uporabi vseh čutil 
(Batistič, 2002). 
 

Načelo izbire in drugačnosti 
pri svojem delu dajem prednost vzgojnemu delu v manjših skupinah  
in individualnemu delu. To pomeni, da je otroku na voljo več 
aktivnosti in med katerimi lahko otroci izbirajo. Tukaj je pomembno, 
da gre za izbiro med alternativnimi dejavnostmi in ne za izbiro med 
sodelovanjem/nesodelovanjem, aktivnostjo/neaktivnostjo, 
»usmerjeno zaposlitvijo«/prosto igro (Kurikulum za vrtce, 2004). 
 
Načelo sodelovanja s starši 
V Kurikulumu za vrtce (2004) je zapisano, da imajo starši pravico 
aktivno sodelovati pri vzgojnem delu. Staršem sem redno pošiljala 
fotografije dejavnosti. Organizirala sem tematski sestanek, kjer sem 
govorila o pomenu igre, predstavila materiale, njihov namen, cilje, ki 
jih s tem uresničujemo. Prav tako sem jim predlagala popoldansko 
srečanje otrok in staršev v vrtcu, kjer bi vse materiale, didaktične igre 
lahko z otrokom preizkušali, dobili ideje, kaj vse se da pripraviti 
otrokom iz odpadnega in naravnega materiala in le tega smo tudi 
izvedli. Pripravila sem kratka navodila, zapise pri vsaki dejavnosti. 
Otroci in starši so bili navdušeni nad pripravljenim in tudi doma 
pripravljali otrokom take dejavnosti oziroma izdelovali igre. 
 
Vloga vzgojiteljice 
Otroci eno izmed optimalnih spodbud za razvoj dobijo v igralni 
interakciji z mentalno razvitejšim partnerjem. Ko otrokovi partnerji 
pri igri zavestno spodbujajo otrokov razvoj, otroka usmerjajo k novim 
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in zahtevnejšim dejanjem. Razvoj tako poteka ob opravljanju igralne 
dejavnosti s pomočjo in podporo mentalno razvitejšega partnerja do 
njegovega samostojnega obvladanja (Zupančič, 2005). Vzgojitelj 
otroka vzpodbuja k dejanjem, ko otrok ne ve, kaj bi z nečim počel ali 
pa ko ga zmotijo druge stvari. Prav tako vzgojitelj vpliva na dolžino 
igre in tako vpliva na nadaljevanje otrokove spontane igre. Vzgojitelj 
je učinkovit, ko njegovo usmerjanje, spodbuda, demonstracija 
predstavljajo izziv tistim igralnim dejavnostim, ki jih lahko izvaja tudi 
sam (prav tam). Kurikulum za vrtce zagovarja aktivno nedirektivno 
vlogo vzgojiteljice, ki skuša slediti željam in interesom otrok ter jim 
ponuditi raznovrstne dejavnosti. Vloga vzgojiteljice je, da poslušajo 
otroke, jih spodbujajo k samostojnim aktivnostim, so partnerice v 
njihovi igri (Batistič, 2002). Materiale pogosto uporabimo kot vodeno 
dejavnost, ko sem v kotičku prisotna, otroci pa jih lahko uporabijo 
tudi med prosto igro. Poleg imajo mizo, nekaj dejavnosti pa opravijo 
za višjo mizo, kjer imajo možnost umika pred drugimi otroki. Nekaj 
pladnjev je pospravljenih višje na polici zaradi varnosti, za katere 
otroci prosijo in jim izvajajo ob pristnosti vzgojitelja. 
 
Praktični primeri materialov, iger in ciljev v našem kotičku skozi celo 
leto 
Spodbujanje razvoja fine motorike 
Cilji: 
− otrok razvija ročne spretnosti, 
− razvija natančnost in vztrajnost, 

− krepi koordinacijo oko-roka, 
− razvija in krepi vizualno pozornost, 
− otrok razvija osnovne spretnosti, ki jih potrebuje pri oblačenju, 
− otrok širi besednjak, 
− otrok prireja, 
− razvršča po barvi, velikosti. 
 
Praktični primeri iger in materialov: 
– Lov na luknjice: potrebujemo škatlo z luknjicami in vezalke in 

otrok le to pretika skozi luknjice. 
– Vstavljanje: potrebujemo posode z luknjastim pokrovom ter 

paličice, tulce, žetone, pokrovčke. Otrok mora vstaviti paličico, 
pokrovček v luknjico glede na debelino in obliko. Ko vse ustavi, 
škatlico odpre in lahko začne ponovno. Igro otežimo tako, da 
otrok poleg vstavljanja še razvršča npr. po barvi, materialu. 

– Nizanje: potrebujemo vezalko, palico, tulec ter material za 
nizanje, kot so barvni pokrovčki z luknjicami, lesene kroglice, tulci 
itn. Otrok niza materiale, nanizano lahko uporabi pri igri, kot da 
je kača, biba ... 

– Natikanje: potrebujemo širše barvne tulce, pokrov od škatle ter 
narezane barvne tulce. otrok glede na barvo razvrsti na pravi 
tulec. Lažja varianta je ta, da otrok natika CD-je na palčko. 

– Igre s pinceto: potrebujemo lončke, odpadno embalažo ter 
grilande različnih dolžin ali pa fižol, testenine iz odpadnega blaga. 
otrok s pomočjo pincete vstavlja, prenaša material. 
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– Gibljive elastike: potrebujemo kos lesa, žeblje in elastike različnih 
barv, debelin. Otrok na žeblje natika in napenja elastike. Starejši 
otroci lahko ustvarjajo motive in oblike po predlogi ali brez nje. 

– Barvne ščipalke: potrebujemo barvne ščipalke in pobarvano 
škatlo. Otrok pritrdi ščipalko, ko že zna razvrščati po barvi pa le-
te pritrdi na ustrezno barvno mesto na škatli. 

– Posode in pokrovi: potrebujemo različno embalažo s pokrovi, 
podlogo. Otrok poišče ustrezni pokrov, ki pripada določeni 
posodi, nato ga privije/odvije. Nalogo olajšamo tako, da morajo 
otroci pokrove le zapreti, otežimo pa tako, da otroci, medtem ko 
privijajo, še prirejajo npr. simboli otrok z otrokovo fotografijo, 
črke abecede, ki so prilepljene na pokrovih. 

– Frnikule: potrebujemo velike frnikule, podlogo z luknjami, 
posodo, žličko. Otrok polaga frnikule z roko, če pa želimo igro 
otežiti pa frnikule prenaša z žlico. Igro izvaja vedno ob prisotnosti 
vzgojitelja in le ta je postavljena malo višje na polici. 

– Sestavlja dele v celoto: potrebujemo okrogel karton ter kamne, 
na katere narišemo dele obraza. Otrokova naloga je, da le-te 
ustrezno umesti.  
 
 
 

 
Slika 1 in 2: Igre za spodbujanje fine motorike rok – natikanje, vstavljanje, 

vtikanje, nizanje, privijanje 

Vir: Lasten 

 
Spodbujanje razvoja taktilnega sistema 
Cilji:  
− otrok razvija taktilno občutenje, 
− opisuje tipne zaznave in tako bogati besednjak, 
− uporablja izraze za opisovanje (mehek/trd, koničast/top, 

mrzel/topel itn.), 
− opazuje in zaznava spremembe, ki so se zgodile tekom dejavnosti 

(sneg, led), 
− razvija prstne spretnosti oz. fino motoriko (prelivanje, gnetenje, 

tiskanje), 
− se sprošča in umirja, 
− razvija pozornost in vztrajnost. 
 
Primeri iger in materialov: 
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− Tipni spomin: na lesene ploščice, karton ali pokrovček nalepimo 
različne materiale, kot so brusilni papir, folija z zračnimi mehurčki, 
slamice, aluminijasta folija, vata, fižol itn. Otroci s tipanjem 
poskušajo najti par. 

− Čutna pot gosenica: na okrogle kartonaste oblike prilepimo 
različne materiale, ki jih otroci tipajo, poimenujejo. 

 

Slika 3: Čutna pot gosenica 
Vir: Lasten 

 
− Senzorni pladnji: v pladenj damo sneg, led, vodo, kamenčke, riž, 

fižol, mivko, kostanj itn. otroci raziskujejo materiale in 
manipulirajo z različnimi sredstvi in orodji (žličke, kozarci, 
plastenke, lij, školjke, polžje hišice). 

− Domač plastelin, slano testo, lunin pesek: otroci raziskujejo 
materiale in pri tem uporabljajo različne pripomočke. 

− Škatla presenečenj: v manjšo škatlo naredimo luknjo in noter 
postavimo različne predmete odvisno od teme. Otrok z roko tipa 
in poimenuje predmet, ki ga izvleče ven. Nalogo otežimo tako, da 

ima otrok predmet pred sabo in mora s tipanjem v vrečki poiskati 
enaki predmet. 
 

 
Slika 4: Senzorni pladnji: lunin pesek, zdrob, polenta, riž 

Vir: Lasten 

 
Spodbujanje razvoja slušnega (avditivnega) sistema 
Cilji:  
− otrok razvija slušno pozornost in občutljivost, 
− otrok eksperimentira z zvočnim materialom, 
− razvija ritmični posluh in izvaja ritmične vzorce. 
 
 Primer iger in materialov:  
– Zvočni spomin: potrebujemo embalažo kinder jajčka in različne 

materiale za polnitev kot so riž, kamenčki, zdrob, fižol itn. Otrok 
skuša poiskati po dva enaka zvoka. Začnemo z dvema paroma, 
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nato pa število povečujemo tako, da dodajamo materiale, ki 
oddajajo zelo podoben zvok. 

 

 
Slika 5: Zvočni spomin Čebelice na rože 

Vir: Lasten 
 
– Ugani pesmico: potrebujemo flavto in pesmarico ter podlogo s 

slikicami npr. lisica, mravlja, pikapolonica. Otrokom zaigram 
pesmico, otrok jo prepozna, poizkuša zapeti in s simbolom označi 
o kateri živali je pesmica. To igro se lahko igramo z več otroki 
hkrati. 

– Zvočni vzorec: potrebujemo ropotuljice, ki si jih lahko otroci 
naredijo sami v senzornih pladnjih. Otroku zaigram ritmični 
vzorec, ki ga nato z ropotuljico ponovi. 

 
 
 

ZAKLJUČEK 
Otroke materiali iz vsakdanjega življenja pritegnejo k delu, 
raziskovanju, igri. Preko teh materialov, dejavnosti lažje zaposlim 
otroke, ki potrebujejo nekaj več ali pa tisti, ki se težje umirijo in nekje 
ustavijo. V kotičku se lahko bolje povežem z otrokom, izvajam 
dejavnosti individualno, se vsakemu otroku bolj posvetim in vidim 
njegove močne in šibke točke, ki jih v skupinskem in frontalnem delu 
težje prepoznam. Otrok pa ima vedno možnost ponavljanja 
dejavnosti in nadgradnjo le-te. Skrb za ta kotiček mi vzame zelo veliko 
časa, ampak ker vidim, kako otroci v dejavnostih uživajo vedno znova 
in znova le tega dopolnjujem. 
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Povzetek: V članku predstavljam primera dobre prakse, ki pričata o 
izvajanju dejavnosti najmlajših otrok, starih 1–2 leti, vključenih v 
jaslične oddelke vrtca, na prostem. Navkljub prepričanjem, žal tudi 
nekaterih strokovnih delavcev, da moramo otroke predvsem zaščititi 
pred nevarnostmi realnega, zlasti naravnega okolja, sem malčkom 
omogočila stik z naravo v pogojih, kakršni prevladujejo v večini 
vrtcev, ki so umeščeni v središča urbanih naselij, mestnih središčih in 
daleč od narave. V mesecih, ko smo bili zaradi pandemije soočeni z 
omejitvami, so malčki naredili prve korake v svet. Svet, v katerem so 
bili zaradi posebnih okoliščin prikrajšani za prenekatero izkušnjo. 
 
Ključne besede: najmlajši, vrtec, dejavnosti na prostem, stik z 
naravo, omejitve 
 
Abstract: In this article, I present examples of good practice that 
testify to the implementation of activities of the youngest children 
aged 1-2, included in the nursery departments of the kindergarten, 
outdoors. Despite the beliefs, unfortunately of some professionals, 
that we must protect children from the dangers of the real, 

especially natural environment, I allowed children to come into 
contact with nature in conditions prevailing in most kindergartens 
located in urban centers, urban centers and far from nature. In the 
months when we were faced with restrictions due to the pandemic, 
the toddlers took their first steps into the world. A world in which 
they have been deprived of too much experience due to special 
circumstances. 
 
Keywords: youngest, kindergarten, outdoor activities, contact with 
nature, restrictions 
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UVOD  
Življenje predšolskega otroka se odvija v majhnem, njemu poznanem 
delu sveta, v katerem se vsakodnevno giba. Otroci od rojstva iz njega 
pridobivajo informacije in ga tako spoznavajo. Mnogi raziskovalci 
poudarjajo, da je otrokovo dojemanje narave povsem drugačno od 
odraslih in ga opisujejo kot svežega, novega in čudovitega, polnega 
čudenja in navdušenja. To sposobnost otrok opisujejo kot »primarni 
vid«, »čarobno mišljenje« ali »primarno zaznavanje«, ki otrokom 
omogoča posebno doživljanje žive in nežive narave. Otroci za 
celostno spoznavanje naravnega okolja potrebujejo priložnost za 
raziskovanje, eksperimentiranje, manipuliranje, ustvarjanje in 
učenje o naravnem svetu, ki jih obdaja. Krnel (2001) pravi, da otrok 
v dejavnem stiku z okoljem razvija tako imenovano okoljsko 
pismenost, ki mu omogoča, da spozna, kako ranljivo, krhko, lepo in 
vredno skrbi je okolje, ki ga obdaja. Tako pridobljene, nepozabne 
izkušnje, ostanejo z nami v odrasli dobi in vplivajo na naše vedenje, 
na naš življenjski slog in delo. Vplivajo na naše vrednote in odločitve, 
ki jih sprejemamo.  
 
Pomen naravnega okolja  
Stik oziroma pomanjkanje stika z naravo ima zelo pomemben vpliv 
na otrokov razvoj, zdravje in dobro počutje. Pozitivna naklonjenost 
do narave je prisotna v našem genskem zapisu, zato v naravnem 
okolju doživljamo prijetna čustva. V zadnjih letih, ko prepoznavamo, 
da smo se od narave oddaljili, je bilo narejenih veliko raziskav o 

učinkih narave na človeka, ki kažejo, da preživljanje časa v naravi 
pozitivno vpliva na naše možgane, telo, čustva, mišljenje in socialne 
interakcije. K. Malone (2008, v Fister, 2019) je prednosti bivanja na 
prostem za otroke uvrstila na: kognitivne (kaj se naučim), fizične (kaj 
izkusim s svojimi čutili), socialne (kako stopam v interakcijo z 
drugimi), čustvene (kako se počutim) in osebnostne prednosti (kako 
se odzivam). Gill (2011, v Fister, 2019) poudarja še etično 
komponento, ki vključuje skrb za okolje, povezanost z naravo in 
občutek za prostor. Znanstveniki pozitivne vplive in prednosti  učenja 
na prostem za otroke delijo na naslednja štiri področja: kognitivno 
(znanje in drugi rezultati na akademskem področju), afektivno 
(vrednote, prepričanja in dojemanje sebe), socialno (komunikacijske 
spretnosti, pripravljenost za skupinsko delo in vodstvene 
sposobnosti) in fizično/vedenjsko področje (telesna pripravljenost, 
gibalne spretnosti in vedenje). Človek je skozi evolucijo večino 
svojega časa preživel v naravi, ki je predstavljala njegovo primarno 
okolje, v katerem se je na izkustven način učil in se razvijal (Vilhar, 
2018). Številne raziskave in nevroznanstvena odkritja kažejo, da je 
izkustven način učenja ostal zapisan v naših genih, zato so naša čutila 
še danes bolj prilagojena na dražljaje iz naravnega okolja (Gyorek, 
2018). 
 
Igra in učenje  
Igra je pomembna dejavnost v zgodnjem otroštvu in predstavlja 
osnovo za učenje. Način in vsebina igre omogočata prepletanje 
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različnih področij kurikula in s tem uresničujeta tudi načelo 
horizontalne povezanosti, ki poudarja »povezovanje različnih 
področij dejavnosti v vrtcu in pri tem tudi različnih vidikov 
otrokovega razvoja in učenja« (Kurikulum za vrtce). Burghardt (2011) 
poudarja, da igro prepoznamo po petih kriterijih: 
− igra predstavlja izvajanje vedenja, ki ni popolnoma funkcionalno 

v kontekstu oziroma ne vključuje elementov, usmerjenih v 
dražljaje, ki prispevajo k trenutnemu preživetju; 

− igra mora biti spontana, prostovoljna, namerna, prijetna, 
zadovoljujoča, utrjujoča in izvajana zaradi dejavnosti same; 

− igra se razlikuje od strogo funkcionalnih izrazov vedenja v vsaj 
enem pogledu: glede na običajno vedenje je lahko nepopolna, 
pretirana, nerodna, nenavadna ali vključuje vzorce s 
spremenjeno obliko. Ima torej značilnosti, ki jo strukturno ali 
časovno ločijo od resnega vedenja; 

− v vsaki igri zaznamo ponavljanje vzorca. Koncept pravil, ki so 
prisotna v igri, namreč narekuje ponavljanje, ki lahko pozitivno 
vpliva tako na učenje kot tudi splošen otrokov razvoj; 

− igra poteka le v varnem okolju, saj se namreč lahko začne le, če 
so zadovoljene otrokove osnovne potrebe in se otrok počuti 
varno ter je sproščen. 

 
Wilson (2008, v Kos 2010) meni, da večine stvari, ki naj bi se jih otrok 
naučil v predšolskem obdobju, ne moremo poučevati, temveč jih 
lahko otrok spozna le z raziskovanjem skozi igro.  

Pomen igre v naravnem okolju  
Naravno okolje je tisti prostor, ki otroke spodbuja h kreativni igri in 
nudi bogastvo konkretnih izkušenj. Igra v naravi vpliva na otrokov 
celosten razvoj, znotraj katerega se razvija tako na kognitivnem, 
telesnem kot tudi emocionalnem in socialnem področju, pa vendar 
kljub vsem raziskavam o pozitivnih učinkih, ki jih imata igra in učenje 
v naravi na otrokovo zdravje in na njegov motorični, kognitivni in 
čustveno-socialni razvoj, naravno okolje ni posebej poudarjeno v 
Kurikulumu za vrtce (1999). Wilson (1995, v Kos, 2010) ugotavlja, da 
raznolikost naravnega prostora lahko zadosti potrebam otrok po 
spodbudnem in raznovrstnem igralnem okolju, pri čemer so vrsta, 
ustvarjalnost in iznajdljivost igre tesno povezane z okoljskimi 
značilnostmi. Premajhen prostor onemogoča igro z veliko gibanja, 
prevelik pa otežuje osredotočenost na določeno igralno dejavnost, 
zato mora biti tudi prostor v naravi dobro načrtovan in organiziran. 
Primeren naj bo otrokovim interesom in potrebam ter mu omogoča 
občutek svobode, da lahko raziskuje okolje in odnose, ki jih vzpostavi 
v njem. Pri tem poudarja pomen možnosti, da otroci svoje igralno 
okolje spreminjajo, sodelujejo pri njegovem načrtovanju, 
oblikovanju in so zanj tudi odgovorni. Otroci bi morali imeti možnost 
vsakodnevnega bivanja v naravi, kjer bi lahko razvili svoje zamisli. 
Tisti, ki več časa preživijo v naravnem okolju, razvijejo globljo in bolj 
smiselno igro, učinek igre in učenja v naravi pa je dolgotrajnejši, tudi 
ko se vrnejo v običajno okolje. Zato je pomembno, da otrokom 
omogočimo obisk narave vsak dan, ne glede na letne čase, pri čemer 
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se moramo izogniti le ekstremnim vremenskim pogojem. Ob 
različnih letnih časih in vremenskih okoliščinah moramo poskrbeti le 
za primerno obleko ter obutev in seveda varnost. Krnel (2001) pravi, 
da je od otrok nesmiselno pričakovati, da bodo vzpostavili odnos do 
okolja, če se bodo ti v njem zgolj gibali. Izpostavlja, da mora biti 
spoznavanje otrokovega okolja v okviru vrtca veliko bolj zavesten 
proces, v katerem se otroci ne bodo le spontano igrali s predmeti in 
snovmi, ampak bodo s pomočjo vzgojitelja spoznavali njim 
razumljive naravoslovne postopke. Pomembna značilnost igre in 
učenja v naravnem okolju je tudi konstruktivistično učenje, ki poteka 
preko igre (Harris, 2017).V skladu s konstruktivističnimi načeli učenja 
in poučevanja lahko igro in učenje na prostem, v naravi, opredelimo 
tudi kot izkušenjsko učenje oziroma proces, v katerem se ustvarja 
znanje s pretvorbo posameznikove izkušnje z vzajemnim vplivanjem 
osebnega in družbenega znanja. Za izkušenjsko učenje je pomembna 
aktivna vpletenost posameznika v izkušnjo. Pri pripravi dejavnosti je 
treba izhajati iz otrokovih predhodnih znanj, stališč, interesov in 
sposobnosti. 
 
Primer dobre prakse 1 
Starši otroke v vrtec prinesejo ali pripeljejo v vozičku, vzgojitelji pa se 
prevečkrat odločajo za sterilen  atrij kot edino zunanjo površino 
kamor otroke jasličnih oddelkov, v »idealnih« vremenskih pogojih, 
pustijo na prosto za relativno kratek čas. Atrij pa je omejena, nekaj 
kvadratnih metrov (velika) površina. Zato sem se odločila, da bom 

tudi v teh pogojih najmlajše, za katere ni veliko načrtovanih 
dejavnosti s področja naravoslovja, predvsem v resničnem svetu 
izven kontroliranih, skorajda laboratorijsko čistih in varnih prostorov, 
popeljala v realni svet, v naravo. S tem sem želela poudarili globlji 
pomen učenja skozi lastno izkušnjo. »Kdo bo z nami šel v gozdiček« 
sem poimenovala dejavnost, ki je vključevala aktivnosti za 
zaznavanje okolice in sebe na prostem. Cilj je bil aktivno vključiti 
vsakega otroka v proces in vzbuditi njegovo radovednost, ustvariti 
čuječo in enkratno izkušnjo posameznika ter vzbuditi empatijo in 
spoštljiv odnos do narave. Doživeti naravo in naravne materiale v 
realnem okolju, na prostem, ter omogočiti čutno zaznavanje z vsemi 
čutili; vid, otip,sluh, vonj in okus. Zapustili smo igralnico in ob pomoči 
odraslih premagali stopnišče, ki vodi v atrij vrtca. Za najmlajše, ki so 
šele naredili prve korake, je bil izhod iz znanega in varnega prostora 
igralnice nova izkušnja, doživetje – za nekatere stres in strah pred 
neznanim, pospremljen tudi s kakšno solzo. Atrij jasličnih oddelkov 
je ta dan otroke presenetil takoj ob izhodu in njihovo pozornost je 
pritegnil »gozdiček«. Običajna igrala so postala ogrodje vej različnih 
gozdnih dreves in grmov, praproti različnih višin in vegetacijskih faz 
(sveže in suhe Orlove praproti – višje od večine malčkov). Ob 
koreninah dreves, ki atrij senčijo, so bili kupi suhega listja, v njem 
skriti plodovi, storži. Tobogani so bili oblazinjeni z mehkimi blazinami 
mahu, ob njih kostanjeve ježice polne plodov in veliko kostanja, ki ni 
več v bodečem oklepu in so ga že spoznali ob igri v igralnici.  
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Otroci so samostojno raziskovali – v svojem tempu in po lastni želji 
vendar ob pozornem spremljanju odraslih – (najmlajši vse radi –
»degustirajo« – dajo v usta). Malčke, ki so bili preveč nezaupljivi in 
previdni, sem spodbujala k raziskovanju in gibanju med vejami, 
grmički in drevjem, iskanju in zbiranju kostanja, saj so ga v igralnici 
že tipali, z njim manipulirali in je predstavljal že znan element v 
zunanjem okolju. Poskušala sem spodbuditi premagovanje strahu 
pred neznanim, zato sem otrokom pripovedovala verze pesmi: »Kdo 
bo z nami šel v gozdiček, tja v gozdiček pod grmiček?« (G.Vitez) in 
najprej sama raziskovala, tipala, vonjala ter ob petju spodbujala 
otroke k samostojnemu raziskovanju. Iskali smo kostanj v šelestečem 
listju in ga pobirali, spet stresali in ponovno iskali. Običajno otroci v 
takšnih dejavnostih radi sodelujejo in se sprostijo. Spodbujala sem 
jih, da tudi sami »zaigrajo« na suho liste (šelestenje), udarjajo z 
vejicami, praskljajo s storži. Spodbujala sem jih k tipanju mahu – 
najprej sem blazinico mahu prislonila ob svoja lica in nato otrokom, 
ki so to dopustili – vonjali smo ga, ob tem pa sem pela uspavanko- 
»dajmo mu blazino,mehko mahovino ...« Kostanj, žir, gobo itd. smo 
polagali na mah in pokrili z listom ... Listje smo si ogledovali, polagali 
– razvrščali in prirejali ena na ena , ga mečkali med dlanmi in vonjali.  
Ker smo postali lačni, smo si privoščili malico – kuharica je spekla 
kostanj, ki smo ga nabrali. Otroci, ki so pogumnejši, so se radi odzivali 
in so bili tudi gibalno aktivnejši. Gozdiček so preoblikovali – raznašali 
in prenašali so naravni material in pridobivali prve in nove, tudi 
gibalne izkušnje (premagovanje naravnih ovir) – verjetno jih nekaj še 

nikoli ni bilo v pravem gozdu. V načrtovani dejavnosti so otroci z 
lastnim preizkušanjem spoznavali in doživljali lastnosti narave z 
vsemi čutili (vizualno, kinestetično, avditivno), pridobivali realne 
izkušnje in raziskovali ( Globalni cilj iz Kurikuluma za vrtce). Vzbuditi 
navdušenje, radovednost, usmeriti pozornost otrok k neposredni – 
konkretni izkušnji ob stiku z neznanim in novim v naravnem 
(realnem) okolju, obenem pa otrokom omogočiti čustveno doživeto 
doživljanje in neposredno izkušnjo, so bili elementi, ki povezujejo vsa 
področja kurikuluma in zastavljene cilje. Ob dejavnosti so se otroci 
gibali, uživali in samostojno, aktivno sodelovali v raziskovanju. Ob 
neposrednem stiku z materiali v naravnem okolju sem spodbujala 
njihovo radovednost in navdušenje za odkrivanje sveta. Načrtovana 
dejavnost omogoča tudi aktiven prenos znanja, med in po izkušnji je 
zagotovljena povezanost z naravo – otrok se seznani z osnovnimi 
naravoslovnimi pojmi. S sprehodom v gozdiček otroke opremljamo 
za oblikovanje in opolnomočenje kompetenc za oblikovanje trajne 
prihodnosti: »To lahko storim tudi sam. To že zmorem.« Tudi 
sprejemanje odgovornosti za nekaj ali nekoga ter spodbujanje 
nadosebnih vrednot. 
 
Primer dobre prakse 2  
Spodbujanje spoštljivega ravnanja z naravnimi materiali, 
sodelovanje in strpnost do narave in drugih živih bitij, razvijanje 
empatije so bili cilji, ki sem si jih zastavila ob oblikovanju dejavnosti 
z naslovom »Iščemo medvedka«. 
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V oddelku 1–2-letnih malčkov je odrasla oseba – vzgojitelj , otrokom 
zgled. Z lastnim vedenjem v najzgodnejšem obdobju pridobivanja 
prvih izkušenj in oblikovanja temeljev za graditev vrednot izjemno 
pomembno obdobje, ki ga v kasnejšem razvoju otrok težko 
nadomestimo. Pripovedovanje, opisovanje in vedenje ter ravnanja 
odraslega otrok pomni, posnema in na podlagi njih oblikuje temelje 
za oblikovanje svojih vrednot. Zato je pomembno tudi, da smo 
dosledni in vztrajni. Iz malega raste veliko. Ob dejavnosti se otroci 
gibajo, uživajo in sodelujejo v skupnem raziskovanju. Ob 
neposrednem stiku z materiali iz naravnega okolja vzpodbujam 
njihovo radovednost in navdušenje za odkrivanje sveta. Ker še ne 
zmoremo do travnika in gozda, prinesem del narave v igralnico, atrij 
Po nekajkratnem branju zgodbe ogledu in opisovanju ilustracij, 
otroci čustveno doživeto spremljajo pripovedovanje vzgojitelja. Ker 
je igrača – plišasti medved večini malčkov blizu, ga uporabim kot 
motivacijo. Ob zgodbi Kdaj bo prišla pomlad? otroke iz abstraktnega, 
literarnega sveta, medvedek Alfi, povabi k raziskovanju. V kartonskih 
škatlah so pripravljeni različni naravni materiali, ki jih otroci ne 
poznajo in so jim verjetno povsem neznani. Kot junaku zgodbe, je 
bila letošnja pomlad tudi njihova prva. Plišastega medvedka skrijem 
v škatlo med suho listje in otroke vzpodbujam k raziskovanju – 
iskanju igrače. Pokažem listje, poimenujem, vzamem sama iz škatle 
ter ponudim tudi njim, da si ga ogledajo, ga otipajo, da sami jemljejo 
posamezne liste iz škatle. Ko najdemo medvedka, se ob 
pripovedovanju zgodbe odpravimo raziskovat vsebine ostalih škatel. 

Vsak material poimenujem ob pripovedovanju, v pomoč mi je zgodba 
in medvedek – med suho praprotjo, travami, s smrekovimi vejicami, 
mahom, borovimi in smrekovimi storži napolnjenimi škatlami. 
Otrokom ob vsaki novi vsebini škatle s pomočjo igrače predstavim 
nov material – opišem, previdno in spoštljivo jemljem v roke praprot, 
storže,travo, vzpodbujam k tipanju, vonjanju, poslušamo šelestenje 
listja v rokah in škatli, vonjamo praprot, božamo mah. Zgodbo 
končam z vrnitvijo na začetek – medvedek se utrudi in odide spat v 
suho listje. Med raziskovanjem – igro, poskrbim za elemente 
presenečenja, s svojim navdušenjem in ob igrači poskušam otroke 
navdušiti za vsako novo odkritje. Tudi nekaj kostanjevih ježic nas 
opomni na pomen previdnosti ob raziskovanju neznanega. Otrokom 
pripovedujem in opisujem značilnosti – mehkobo mahu, vonj smole 
storžev, spoznavamo velike in male storže, krhko suho praprot se 
pokrivamo, si delimo. Otrokom pustim, da se samostojno igrajo: 
zlezejo v škatle, se zakopljejo v listje, potiskajo in obračajo škatle in 
urejajo brlog, mešajo in ponovno razvrščajo npr. storže z ostalimi 
materiali, se igrajo z vrstniki … Poskušam navdušiti in vzpodbuditi 
tudi manj hrabre in previdne malčke. Igro ponavljamo v prihodnjih 
dneh, vsebino škatel dopolnjujemo, vnašam nove rastline, dodam 
živali npr. polža, ki ga vrnemo na rob atrija v trato (za igro v 
vremensko manj ugodnih dneh). V prihodnjih dneh in tednih pa se 
odpravimo na pomladni, cvetoč travnik. Kroženje, ciklično 
ponavljanje v naravi – letni časi si sledijo v enakem zaporedju, a 
malčkom predstavlja prav medvedovo bujenje, igra in ponovni 
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odhod k počitku povezavo z njihovo dnevno rutino. Ponavljanje in 
rutina najmlajšim otrokom vzbujata občutek varnosti in ugodja. 
Otroci so pokazali iskreno navdušenje in so aktivno sodelovali ob igri. 
Malčki, ki so hrabri in vedoželjni, so sledili pripovedovanju in ob 
raziskovanju iskreno uživali. Nekateri so sicer že ob vsebini druge 
škatle nezainteresirano odšli k drugim ponujenim dejavnostim. 
Nekateri previdno, drugi brez zadržkov – so mečkali, prenašali, si 
podajali snopke trav, praprot, zakopavali medvedka in ostale igrače 
s polic v brloge, drugi so zlezli v škatle – nekateri samostojno, drugi 
po zgledu. Govorica telesa in vztrajnost pri igri sta potrditev, da 
otroci potrebujejo stik z naravo in smo odrasli zavezani k oblikovanju 
čim bolj bogatega, izkustvenega učnega okolja.  
 
ZAKLJUČEK 
Otroci se rodijo vedoželjni, neobremenjeni s strahovi pred padci, 
praskami. Brez zadrege se zavlečejo v grm, zgrabijo pest zemlje, 
peska, zlezejo na drevo-če imajo to priložnost (redki) ali se izmuznejo 
nadzoru odraslih. Žal, današnji otroci živijo odtujeni od narave, brez 
možnosti neposrednega stika in prikrajšani za marsikatero, zlasti 
lastno izkušnjo. Naravno okolje za otroka ni le prizor ali kulisa, otroci 
želijo več kot le gledati. Želijo si okušati, vonjati, udarjati, kopati, 
stresati, prelivati, mešati, se vsega dotakniti in se poigravati. Želijo 
raziskovati in eksperimentirati. Sodelujejo in se učijo z gibanjem in 
delom. Otroštva, ki se je odvijalo na prostem, ni več. Danes se otroški 

vsakdan dogaja v zaprtih prostorih, spontani in neposredni stiki otrok 
z naravo so izginili.  
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Povzetek: Skozi dolgoletno pedagoško prakso ugotavljam, da 
učencem primanjkuje ročnih spretnosti in da jim vedno bolj upada 
motivacija za delo. V prispevku se predstavljajo primeri uspešnega 
načina kreativnosti, igrivosti, ki pripomorejo k uspešnejšemu učenju 
otrok. Pri delu je bilo zelo pomembno, da sta si učitelj in učenec 
izmenjevala povratne informacije s ciljem, da učenci dosežejo boljši 
napredek pri svojem delu in pri tem ohranijo trdno znanje. Učenci so 
sami oz. občasno s pomočjo učitelja iskali možnosti za izdelavo 
različnih didaktičnih iger. Uporabljali so različne materiale in orodja, 
ki so jih imeli na razpolago. Svoje ideje so usmerili tudi z ustvarjanjem 
v različnih računalniških aplikacijah, ki so jim predstavljale velik izziv, 
ali zmorejo tudi to. Bili so zelo kreativni in sproščeni. Glede na 
pozitivne izkušnje priporočam čim večjo vključitev iger in različnih 
aplikacij v učni proces, saj s tem pripomoremo k učinkovitejšemu 
utrjevanju in boljšemu razumevanju učne snovi.  
 
Ključne besede: didaktična igra, računalniška aplikacija, motivacija, 
kreativnost 
 
Abstract: Through many years of pedagogical practice, I find that 
students lack manual skills and some lose motivation to work. This 

article presents examples of successful ways of creativity, 
playfulness, which contribute to more successful learning of 
children. At work, it was very important that the teacher and the 
student exchanged feedback with each other with goal the students 
to progress better at work and maintain solid knowledge. The 
students have been alone or occasionally, with the help of a teacher, 
looking for opportunities to make different didactic games. They 
used the various materials and tools available to them. They also 
directed their ideas by creating in various computer applications, 
which posed a great challenge to students or are capable of it. They 
were very creative and relaxed. Based on the positive experience, I 
recommend the greatest possible inclusion of games and various 
applications in the learning process, as this contributes to a more 
effective consolidation and better understanding of the learning 
material. 
 
Keywords: didactic game, computer application, motivation, 
creativity 
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UVOD 
Živimo v času, kjer sta način poučevanja in motiviranost učencev zelo 
pomembna. Učitelji imamo pri tem pomembno vlogo, naučiti učence 
za prihodnost, jih vključevati v sam učni proces ter jim aktivno 
omogočiti reševanje problemov. Slediti je treba današnjim trendom 
življenja, v pouk vključevati tiste elemente poučevanja, s pomočjo 
katerih se učenci lažje in boljše učijo. Kot učiteljica sem želela 
preveriti, ali lahko učitelj pripomore z izvirnim načinom poučevanja 
k boljšemu usvajanju znanja. Opisani so primeri uspešnega načina 
spodbujanja učencev h kreativnosti, igrivosti in motiviranemu 
učenju. 
 
Igra in kreativnost 
Igra je vsaka praviloma družabna dejavnost, izvajana iz veselja in 
ljubezni do udejstvovanja v tej dejavnosti (Goock, 1981, str. 11). Igre 
so pomemben del človeškega življenja, ki jih je treba vključevati in 
uporabljati pri pouku, da bi bilo učenje učencem bližje in lažje. Skozi 
igro se učenec uči, razvija veščine, čustva, domišljijo, druženja, pri 
izdelavi tudi svoje ročne spretnosti (Pleša, 2017, str. 5). Predstavljeni 
so primeri dobre prakse z izdelavo poučnih iger iz lesa pri interesnih 
dejavnostih, izdelovanja iger pri pouku matematike in uporabe 
aplikacij s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Želje 
in cilji so, da učence naučimo, da so pri svojem delu čim bolj 
ustvarjalni in uporabljajo tudi lastne, dobro zamišljene ideje za svoj 
izdelek. »Kreativnost je mentalni proces, ki vključuje nastajanje 
novih izvirnih idej, pojmov, reševanje problemov ali ustvarjanje 
povezav med že obstoječimi problemi in pojmi« (Kosednar, 2016). 
Velika večina učencev ima željo in sposobnost ustvariti ali izvesti 

nekaj izvirnega in novega s stališča dosedanjih izkušenj. Pomembno 
je, da svoje sposobnosti ustvarjanja izvirnih in svežih idej uporabljajo 
spontano in nezavedno. Šola mora poleg učenja in vzgajanja razvijati 
in spodbujati ustvarjalni potencial vseh učencev, razvijati 
medsebojno povezanost, spodbujati in ustvarjati pozitivno vzdušje v 
razredu ter spodbujati učitelje, da razvijejo svoje ustvarjalne 
potenciale. Na takšen način bodo učenci bolj produktivni, zadovoljni 
in bodo z veseljem prihajali v šolo (Pleša, 2017, str. 41). Pri 
kreativnosti je potrebno uporabljati ustrezne tehnike, igre pri pouku, 
kar bi učencem omogočilo lažje razumevanje in usvajanje določenih 
pojmov. Rezultat slednjega je, da morajo učitelji vlagati veliko več 
truda v svoje delo, saj morajo učiti novih stvari in pristopov, 
primorani so uporabljati več kreativnosti, kako vso to učno vsebino 
učencem narediti privlačno, zanimivo ter kako naj iz učencev izvabijo 
čim več kreativnosti (Horvat, 2017, str. 1).  
 
Učitelji se neprestano učimo in redno uporabljamo informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo. Kot učiteljica opažam, da poučevanje, ki 
je podkrepljeno in obogateno z uporabo IKT pri pouku, učence veliko 
bolj motivira kot pa klasični pouk z uporabo delovnih listov ali vaj iz 
delovnega zvezka, s tem pa se tudi izboljšuje učni proces. Učenci se 
z uporabo IKT učijo na zabaven in interaktiven način v pozitivnem 
učnem okolju (Cachia, Ferrari, Ala-Mutka, Punie, 2010, str. 6).  
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Primeri dobre prakse pri interesni dejavnosti – poučne igre iz lesa 
Na področju tehničnih dejavnosti so učenci pridobili idejo za 
izdelovanje kreativnih igrač. Skupaj smo si zastavili cilje, poiskali 
materiale ter orodja, ki smo jih imeli na razpolago. V interesno 
dejavnost so bili vključeni učenci od četrtega do devetega razreda. 
Mlajši učenci so bili manj spretni, zato so jim z usmeritvami in idejami 
pomagali starejši. Izdelali so skico, poiskali material in orodja ter 
pričeli z delom. Vseskozi sem jih usmerjala s pozitivno motivacijo in 
jih pri delu tudi spodbujala. Ideje, zamisli sem prepuščala njim. 
Izdelali so različne igre, kot so hanojski stolpec, človek ne jezi se, pet 
v vrsto, štiri v vrsto, stol z letnimi časi in poštevanko.  
 
a) Hanojski stolpec 
Za igro potrebujemo tri palice. Na njih zlagamo kvadratne ploščice 
različnih velikosti oz. različnega premera. Število ploščic je poljubno. 
Igra se prične tako, da so na palici ploščice, razporejene od vrha do 
tal v vrstnem redu od najmanjše do največje. Igralec mora prestaviti 
celoten kupček ploščic na drugo paličico, in sicer z najmanjšim 
možnim številom potez. Pravilo je, da lahko naenkrat premakne 
samo eno ploščico, na vrh manjše ploščice pa ne sme postaviti večje. 
Pri tej igri se razvijata otrokova miselnost in spretnost. Učenci so 
poiskali kos lesa, začrtali mere in z vibracijsko žago odrezali ploščo. 
Izmerili in označili so, kje morajo zvrtati luknje za tri paličice. Pri tem 
so jim pomagali starejši učenci. V luknje so prilepili paličice, nato 
izmerili in zarisali različne velikosti ploščic ter jih izrezali. Izrezane 
dele so zbrusili z brusnim papirjem, zvrtali luknje in jih nadeli na 
palčke. Nekateri so izdelek okrasili še z različnimi barvami in motivi. 
Na koncu smo izdelke vrednotili, komentirali izboljšave ter pričeli z 

igranjem. Učenci so bili med sabo tekmovalni, kdo bo hitreje in 
pravilno prestavil ploščice. 
 

            

 
Slika 1: Izdelani hanojski stolpci 

Vir: Lasten 
  

b) Človek ne jezi se 
Pri tej igri so si učenci sami zamislili idejno sliko – morski motiv, figure 
in potek igre. Poiskali so leseno ploščo, jo z mojo pomočjo izrezali in 
pobrusili. Nanjo so zarisali idejo, zmešali različne barve in jih s 
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čopičem pričeli nanašati na leseno podlago. Medtem ko so se barve 
sušile, so izrezali leseno kocko in izdelali lesene figure. Barvanje je 
potekalo po fazah, saj je bilo treba barvo predhodno posušiti. Igro 
smo vrednotili in se preizkusili v igranju. Med delom je bilo čutiti 
sproščenost in idejno ustvarjanje. 

 

  
Slika 2: Igranje izdelane igre človek ne jezi se 

Vir: Lasten 
 

c) Pet v vrsto, štiri v vrsto 
Učenci so imeli izziv, kako izdelati miselno igro, kdo bo hitreje 
zaporedoma vstavil v luknjo enake barve lesenih zatičev, in sicer v 
katerokoli smer (navzgor, navzdol, diagonalno v vse smeri). Izrezali 
so ploščo, označili, kje bodo imeli luknje, jih zvrtali, zbrusili dele in 
pobarvali lesene zatiče s tempera barvami. Preizkusili so se v izzivu 
in hitrosti. Pri tem so zelo uživali in urili miselnost. 

 

   

 
Slika 3: Igranje izdelane igre pet v vrsto 

Vir: Lasten 
 
č) Stol z letnimi časi 
Učenci so dobili zamisel, da izdelajo iz odpadnega kartonastega 
koluta stol z letnimi časi. Izmerili so višino, z mojo pomočjo odrezali 
odvečni del ter zbrusili površino. Za sedalni del so izrezali krog, ki je 
zapolnil luknjo. Da se je sedalni del odprl, je bilo treba  izrezati še 
manjši del kroga. Pri rezanju iz velike lesene plošče so potrebovali 
mojo pomoč. Oba izrezana kroga smo zlepili z lesnim lepilom. Okoli 
koluta so s tempera barvami zarisali idejne letne čase. Pri tem so 
morali paziti na sušenje barv. Vseskozi so razvijali ročne spretnosti  in  
ustvarjalnost. Stol je bil namenjen mlajšim učencem, ki spoznavajo 
letne čase. 
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Slika 4: Izdelava stola z letnimi časi 

Vir: Lasten 
 
d) Poštevanka 
Ker se še vedno pojavljajo težave z znanjem poštevanke do 100, smo 
se odločili izdelati didaktični pripomoček za njeno urjenje. Na leseni 
plošči so učenci zarisali enako velika polja, v katera so zapisali rešitve 
poštevanke. Polja so vžgali v les s pirografom. Pri tem so morali 

paziti, da se niso opekli. Figure so izrezali iz starega ročaja za metlo. 
S sprejem so najprej razpršili po njem, počakali, da se je posušil, nato 
pa označili ter izrezali okrogle dele. Po potrebi so jih še ročno zbrusili 
z brusnim papirjem. Na njih so s svinčnikom zapisali množenje dveh 
števil za poštevanko ter vžgali s pirografom. Eden od staršev je izdelal 
mošnjiček, v katerega so vložili izrezane dele. Igra se je pričela z 
vlečenjem krogov iz mošnjička. Pomnožiti si moral števili in položiti 
krog na pravilno rešitev. Soigralci so slednje preverjali. Če si napačno 
rešil, si moral krog vrniti nazaj v mošnjiček. Zmagovalec igre je bil 
učenec, ki je na narisano polje položil več krogov. Učenci so krepili 
miselnost in utrjevali poštevanko. 
 

 

 
Slika 5: Igranje izdelane igre za utrjevanje poštevanke 

Vir: Lasten 
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Pouk matematike – izdelovanje iger 
Skozi dolgoletno pedagoško prakso ugotavljam, da imajo učenci v 
osmem razredu težave z razumevanjem abstraktnih pojmov 
»potenca« in »koren«. Znano je, da z aktivnim vključevanjem 
učencev v učenje dvignemo nivo doseganja učnih ciljev, zato sem 
izvedla učno aktivnost, ki jo predstavljam v prispevku. Cilj učne 
aktivnosti je bil, da vsak učenec načrtuje svojo didaktično igro za 
utrjevanje potenc in korenov. Učenci so izdelovali raznolike 
didaktične igre iz različnih materialov, jih poimenovali z izvirnimi 
imeni in preizkušali. Med izdelki smo glede na zastavljene kriterije 
izbrali zmagovalno didaktično igro monopoli. Poteka podobno kot 
znana istoimenska igra, le da izvlečeni lističi vsebujejo naloge potenc 
in korenov. Kriteriji izbire igre so bili: izvirnost, jasnost pravil, estetika 
izdelave, število matematičnih pojmov, količina kriterijev. Učenci so 
ob igri spoznali, da bi bila slednja primerna tudi za katero drugo učno 
snov, če bi prilagodili vprašanja. Dosežena je bila večja motivacija 
učencev, pri delu so bili kreativni in sproščeni, kar se je pokazalo tudi 
pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Pisno so podali tudi povratno 
informacijo. Dosegli so boljše rezultate, pri tem niso imeli občutka, 
da se učijo.  
 

  

 
Slika 6: Igranje iger za utrjevanje snovi potence in koreni 

Vir: Lasten 
 

Izbrana igra – monopoli 
Glede na izbrano igro so se učenci odločili, da naredijo nekoliko večjo 
in ji dodajo še kakšna polja. Tako so pred poukom oz. v svojem 
prostem času skupaj izdelovali zmagovalno igro. Na leseni kos lesa so 
zarisali mere, izrezali plato, jo pobrusili in narisali polje. Nato so na 
list papirja naredili prototip v enaki velikosti, narisali polja in 
pregledali, če še kaj popravijo glede na njihove ideje. Ko so skupno 
potrdili ustreznost igre, so pričeli z risanjem polj na les. Pobarvali so 
jih s tempera barvami. Na lističe so zapisali naloge potenc in korenov. 
Za slikovne zamisli so si pomagali s spletom. Natisnjene slike so 
kombinirali s tempera barvicami. Ker so vešči formativnega 
spremljanja znanja, so si skalo na igri zamislili v smislu, da človeček 
monopoli pobira potence in korene ter jih daje v vrečo. Pobira jih 
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postopoma, ko  vse pobere, pride do svojega cilja. Na listih, ki jih 
izvleče, so zapisani različni primeri potenc in korenov, ki jih morajo 
učenci izračunati. Naloge so bile zastavljene po različnih stopnjah 
težavnosti. Če učenec izračuna pravilen rezultat, se lahko pomakne 
naprej, v nasprotnem primeru je napisano, kaj sledi. Pod vsako polje 
so nalepili lističe z rešitvami. Figure so naredili iz različnih lesenih 
oblik. Denar za igro so natisnili s spleta in ga izrezali. Za piko na i so 
napisali še Navodilo za igro. Učenci so pri delu zelo motivirano 
ustvarjali, razvijali ročne spretnosti, miselnost, urno reševali naloge 
in utrjevali svoje znanje.  
 

   
Slika 7: Izdelovanje izbrane igre – monopoli 

Vir: Lasten 
 
 
 
 

Primeri dobre prakse – uporaba informacijsko-komunikacijske 
tehnologije 
 
Pri pouku matematike, neobveznih izbirnih predmetih in obveznih 
izbirnih predmetih računalništva uporabljamo različne aplikacije. 
Opisala bom nekatere, ki so se po koronskem času pokazale kot 
najbolj ustvarjalne.  

 
a) Microsoft Forms  
To je spletna aplikacija, s pomočjo katere lahko ustvarimo anketo, 
kviz, jo lahko damo v skupno rabo in nato pregledamo rezultate 
odgovorov. Učencem sem ponudila to aplikacijo kot izziv. Pokazala 
sem jim, kako dodamo besedilo, vstavimo sliko, naredimo ozadje, 
izberemo sliko na spletu in jo uvozimo, kako ponudimo na vprašanje 
več možnih odgovorov in označimo pravilnega, kako nastavimo za 
pisanje matematičnih znakov, simbolov, kako lahko točkujemo in  
označimo oz. pobarvamo simbole. Skupaj smo določili za vsakega 
poljubno temo s petimi vprašanji, ki so mi jih morali poslati v 
aplikacijo Teams. Nato smo odprli in pregledali njihovo aplikacijo, da 
smo preverili, če so svoj kviz oz. anketo pravilno naredili. Po pozitivni 
ugotovitvi smo določili kriterije in pričeli so z delom. Vsak si je izbral 
svojo poljubno temo oz. temo, ki jo ima najrajši, ter postavil najmanj 
deset vprašanj različnih tipov. Dodati so morali slike in ozadje. Po 
končanem delu si je vsak izbral svoje prijatelje, ki so mu rešili kviz oz. 
anketo. Nato je še moral pregledati podatke in podati vsem 
komentarje. Učenci so pri delu uživali, zastavljali izvirna vprašanja in 
tako ponavljali oz. utrjevali snov. 
 



317 
 

b) Kahoot 
Pri tej aplikaciji smo se najprej prijavili, učencem sem na hitro 
pokazala, kako deluje, na kakšen način zapišejo vprašanja, dodajo 
pravilen odgovor in sliko s spleta ali računalnika. Najprej so morali 
izbrati pet poljubnih vprašanj in mi dokazati, da to aplikacijo 
razumejo. Skupaj smo določili kriterije in pričeli z delom. Učenci so si 
najraje izbrali temo na tematiko hobi, šport, kulinarika, matematika. 
Po končanem delu smo vsi odgovarjali na kviz vsakega učenca. 
Vzdušje je bilo zelo tekmovalno, saj je vsak s svojim znanjem želel 
zmagati.  
 
c) Padlet 
Učenci so pri urah iskali po spletu vsebine, fotografirali svoje izdelke 
ter jih nalagali na aplikacijo. Vsebine o izbranih izdelkih smo vedno 
skupaj pregledali, komentirali in tudi všečkali. Seveda smo se 
uporabo aplikacije tudi na začetku ure naučili in pregledali vse 
ponujene možnosti. 
 
d) Mentimeter 
Je aplikacija, ki smo jo uporabljali za postavitev kakšnih vprašanj, 
prikaz slik in podobno. Odgovori učencev so se prikazovali takoj po 
njihovem pošiljanju. 
 
e) Canva 
Je aplikacija, ki je za učence postala velik izziv. Pokazala sem jim 
osnove, kako deluje, čemu je namenjena in kako se naložijo 
fotografije vanjo. Skupaj smo določili kriterije in pričeli z delom. 
Ustvarjali smo vabilo za svoj rojstni dan, izdelovali slike za Instagram, 

Facebook, čestitke za božič, različne zgibanke, oblikovali brošure in 
podobno. Velik izziv je nastal, kako prenesti nastali izdelek v 
računalnik. Nekateri so še potrebovali kakšno dodatno znanje, ki so 
ga hitro usvojili. Nastale izdelke smo lahko natisnili in učenci so jih z 
veseljem odnesli domov. 
 
f) Canva – izdelava video posnetkov 
Učenci so bili vešči že kar nekaj znanja, zato smo se odločili izdelati 
video posnetek s podlago poljubne pesmi. Osnove oblikovanja so 
poznali že od prej, tako da jim to ni povzročalo kakršnegakoli 
problema. Treba jim je bilo pokazati, kako še dodamo efekte in 
prehode. Malo pomoči je bilo potrebne pri prenosu nastalega video 
posnetka. Za učenje in spoznavanje aplikacije so vedno uporabljali 
kar slike s spleta. Za ocenjevanje znanja so morali slike poslikati in iz 
tega oblikovati film z vsemi elementi. 
 
g) Filmora 
Je aplikacija za izdelavo filma. Učenci so se preizkušali tudi v tem. Na 
začetku sem jim razložila potek, potem pa smo skupaj določili 
kriterije in pričeli z delom. Vse nastale filme so morali naložiti v 
Teams. Spoznali so dve aplikaciji za izdelavo filmov. Napisati so 
morali komentar, v čem se razlikujeta oz. sta si podobni. 
 
h) H5P 
Je spletno orodje, ki učitelju omogoča izdelavo različnih aplikacij, ki 
jih uporablja za pouk. Nahaja se v spletnih učilnicah. Uporabljali 
smo: 
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- Spomin – Memory game. Učencem naredimo igro spomin, ki 
je zelo uporabna za motivacijo ali utrjevanje učne snovi. 
Učenci odkrivajo polja in iščejo ustrezne pare, ki se 
navezujejo na snov. Pri matematiki igro zelo radi igrajo, s tem 
pa krepijo svojo miselnost.  

- Vstavi manjkajoče besede – Fill in the Blanks. Učenci 
vstavljajo manjkajoče besede, ki jih lahko tudi preverijo. Igra 
se velikokrat uporablja za motivacijo in utrjevanje snovi. 
Lahko vključimo tudi sliko ali video posnetek.  

- Več izbir – Multiple Choice. Učenci med ponujenimi odgovori 
izberejo enega ali več. Preverijo lahko rešitev, odgovore 
točkujejo ter tako lažje spremljajo svoje znanje.  

 
 
ZAKLJUČEK  
Pri vsem opisanem je bila dokazana velika motivacija učencev za 
kreativnost, igranje in učenje. Tako se je razvijala njihova velika 
idejna miselnost, pri izdelavi iger pa so se urili v ročnih spretnostih. 
Izdelane didaktične igre uporabljajo med odmori, predvsem pa pri 
utrjevanju učne snovi. Spoznala sem, da igre zelo pozitivno vplivajo 
na učence, saj se skozi igro igrajo in pri tem nimajo občutka, da se 
učijo. Velik vpliv pa ima na njih informacijsko-komunikacijska 
tehnologija. Vse naučene aplikacije sami od sebe izdelujejo in jih 
prinašajo k pouku za utrjevanje oz. motivacijo. Največkrat  
uporabljajo aplikacije, s katerimi znanje točkujejo. Z velikim veseljem 
jih opazujem in jih še dodatno motiviram za druge načine 
poučevanja.  

Z učenci smo izdelali že veliko didaktičnih pripomočkov za različne 
učne vsebine in glede na pozitivne izkušnje priporočam čim večjo 
vključitev slednjih v učni proces, saj s tem pripomoremo k boljšemu 
razumevanju in utrjevanju snovi. 
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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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