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Beseda urednice 

 

Izobraževanje je bistvenega pomena v našem življenju, saj se lahko 

naučimo veliko stvari, ki nas lahko oblikujejo v boljšo osebo. To se 

lahko začne že v predšolski dobi, ko se otrok vključi v predšolsko 

vzgojo. Izobraževanje pa nam pomaga tudi pri odločanju. Lahko 

ločimo dobro od slabega in se v življenju odločimo za najboljše. Z 

izobraževanjem lahko izberemo poklicno pot, ki nas bo oblikovala v 

takšnega človeka, kot si želimo postati v prihodnosti, ne glede na 

našo starost. Pritrjujemo dejstvu, da se učenje mora začeti že v 

zgodnjem otroštvu, da zagotovimo kazalniku učenja tudi v predšolski 

dobi, da otrok raste s pravim znanjem. Kot starši smo velikokrat tudi 

izzvani, da vedno izberemo odlično učno ustanovo, učitelja in 

mentorje. Prav slednji postajajo vedno bolj aktualni, saj vam lahko 

pomagajo pri učenju in ponotranjenju učne snovi. Strinjamo pa se 

tudi z dejstvom, da izbira najboljše izobraževalne ustanove, od 

stopnje vrtca do fakultete, nam lahko zagotovi kakovostno 

izobraževanje z dobrim učnim okoljem, kar ima kasneje tudi ključni 

pomen za naše znanje. Vedno bolj bomo morali dajati prednost 

metodam poučevanja, saj le-te tudi opredeljujejo kakovostno 

izobraževanje. Z inovativnimi metodami poučevanja dosežemo to, 

da učečemu pomagajo bolje razumeti učno snov in sposobnost 

utrditve kritičnega razmišljanja sprejetega znanja, ki si ga moramo 

zapomniti. Tukaj pa se ponovno pokaže pedagogova sposobnost, ali 

podaja pravo učno vsebino, ki jo posreduje s pravo metodo z 

namenom, da učeči razumejo vse, kar se uči. Na vrata nam trkajo 

novice o alternativnih strategijah, znanje je vedno bolj dostopno tudi 

preko interneta in učni načrti niso povsem več v koraku s časom, v 

katerem smo. Nove izbire, čas o novem kurikulu je tematika, ki bi se 

ji morali v tem pokoronskem času še bolj posvetiti. Vse to pa 

razumejo tudi tokratni avtorji v 12. številki, ki s svojimi prispevki 

potrjujejo tudi to dejstvo, da dober pedagog ustvarja kakovostno 

izobraževanje in je pomemben člen v celotni zgodbi.  

 

Maša Mihelec je v zaključku svojega prispevka uporabila star 

indijanski pregovor, ki pravi: »Povej mi in bom pozabil. Pokaži mi in 

si verjetno ne bom zapomnil. Vključi me in bom razumel.« Da, želimo 

si, da vas vsi prispevki, ki so objavljeni v tokratni reviji, zmotivirajo 

toliko, da postanete tudi vi avtor prispevka naslednje številke. Mi vas 

bomo z veseljem vključili.  

 

 

Jasna Colnerič, prof. slov. 

mag. manag. izobraž. 
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Igra vlog pri obveznem izbirnem 

predmetu nemščina (7.–9. 

razred) 
 

ANDREJA BORIŠEK, prof. sociologije in nem. jezika 

andreja.borisek@gmail.com 

 

Povzetek: Pri poučevanju tujih jezikov, v našem primeru, nemškega 

jezika, se učitelji poslužujemo različnih oblik in metod poučevanja. 

Da bi bilo učenje za učenca čim bolj zanimivo in učinkovito, skušamo biti 

učitelji pri obravnavi učne snovi čim bolj kompleksni. Če je snov povezana 

z učenčevimi življenjskimi izkušnjami ter je uporabna in predstavljena na 

njemu zanimiv način, učenje učencu predstavlja izziv. Pri metodi igre vlog 

gre za tisto vrsto aktivnosti pri pouku, v kateri učenci igrajo raznovrstne 

situacije in vloge. Metoda temelji na učenju iz neposredne izkušnje. Poleg 

usvajanja učne snovi razvija učenec tudi sporazumevalne in druge socialne 

veščine sodelovanja. Učencem je tak način poučevanja zanimiv in ga 

motivira. V članku je predstavljen primer dobre prakse, ko se osmošolci 

znajdejo v trgovini z oblačili in prevzamejo obe vlogi, vlogo kupca in vlogo 

prodajalca. 

 

Ključne besede: metoda igranja vlog, nemščina, izbirni predmet, 

osmošolci 

Abstract: When teaching foreign languages, in our case German, 

teachers employ different forms and methods of teaching. In order to 

make learning as interesting and effective as possible for the student, 

teachers try to be as complex as possible when dealing with the subject. If 

the subject is related to student's life experience, and is useful and 

presented in a way that is interesting to them, the learning is challenging. 

The role-play method is a type of classroom activity in which students act 

out a variety of situations and roles. The method is based on learning from 

direct experience. In addition to learning the subject, students also develop 

communication and other social skills of cooperation. This way of teaching 

is interesting and motivating for the students. The article shows an 

example of good practice, where eight graders find themselves in a clothes 

shop and take on both roles - of a buyer as well as of a seller. 

 

Keywords: role-play method, German language, elective subject, 

eighth graders 
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UVOD 

Obvezni izbirni predmet Nemščina se izvaja v zadnji triadi (7.–9. 

razred) osnovne šole. Pred tem se učenci lahko učijo nemščine od 4. 

razreda dalje v obliki neobveznega izbirnega predmeta, kjer gre za 

heterogene skupine. Obveznemu izbirnemu predmetu Nemščina se 

v sedmem razredu  vpišejo učenci z različnimi predznanji nemškega 

jezika. Pouk izbirnih predmetov se izvaja pred rednim poukom oz. t. 

i. nulte ure ali pa po rednem pouku. Če obema dejstvoma dodamo 

še tretje, da se je pri pouku nemščine treba tudi učiti (drugače kot pri 

nekaterih drugih izbirnih predmetih npr. Šport za zdravje, Sodobna 

priprava hrane ipd.), potem vemo, da mora biti učitelj iznajdljiv, 

fleksibilen in zna motivirati učence, da se k predmetu vpišejo tudi 

naslednja leta. Da je pouk zanimiv, se lahko učitelj posluži različnih 

oblik in metod poučevanja. V članku bom pisala o eni izmed metod 

poučevanja, ki pouk ne samo popestri, ampak ga naredi še učinkovitejšega. 

To je metodi igre vlog. 

 

Metoda igranja vlog 

Da bi bilo učenje za učenca čim bolj zanimivo in učinkovito, skušamo 

biti učitelji pri obravnavi učne snovi čim bolj kompleksni. Če je učenje 

miselno spodbudno in če je snov povezana z učenčevimi življenjskimi 

izkušnjami ter je uporabna in predstavljena na njemu zanimiv  način, 

učenje učencu predstavlja izziv. Pri izbiri didaktičnih oblik učitelj ne 

sme pozabiti na učenčeve individualne lastnosti. Vse to zahteva 

kombinacijo raznih oblik in metod: frontalno, individualno, 

skupinsko delo, delo v dvojicah, sodelovalno učenje, projektno delo, 

problemski pouk, didaktično igro, med katere spada tudi igra vlog 

(Brčić Petek, 2016). Rupnik Vec (2003) opredeli igro vlog kot eno od 

osrednjih metod izkustvenega učenja. Gre za tisto vrsto aktivnosti pri 

pouku, v kateri učenci igrajo raznovrstne situacije in vloge. Metoda temelji 

na učenju iz neposredne izkušnje oz. učenju »na lastni koži«. Poleg 

usvajanja učne snovi razvija učenec tudi sporazumevalne (ki je eden od 

temeljnih ciljev pouka) in druge socialne veščine sodelovanja. Pravi, da igra 

vlog vzbuja in vzdržuje učenčev interes ter zvišuje učno motivacijo. Rupnik 

Vec (1998) piše tudi o fazah igre vlog. Le-te razdeli v tri. Prva faza je faza 

priprave. V tej fazi učitelj seznani učence s cilji igre vlog, napove vsebino, 

poda navodila in predstavi njen okvirni potek. Učenci si razdelijo vloge in 

se nanje pripravijo. V to fazo so vključeni še okvirno besedilo ter material 

in pripomočki. Drugo fazo predstavlja izvedba igre vlog, kjer igralci odigrajo 

situacijo, opazovalci pa jih opazujejo. Analiza igre vlog je tretja faza, kjer 

učenec razmišlja o dogajanju v igri vlog ter svoji udeležbi. Svoja opažanja in 

doživljanja si izmenjajo vsi sodelujoči. 

 

Zakaj nemščina? 

V 126. členu Maastrichtskega sporazuma iz leta 1992 (Pogodba o 

Evropski uniji) je privzeto načelo, po katerem je jezikovni pluralizem 

(jezikovna večjezičnost kot temeljni cilj politike jezikovnega 

izobraževanja v okviru Evropske unije) priznan kot dragocen vir, ki ga 

je treba ohranjati: dolžnost vsakega državljana je, da se poleg svoje 

materinščine uči še dveh jezikov Evropske skupnosti (The Maastricht 

Treaty 1992: 28–29) (Skela in Sešek, 2012).  
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S čedalje intenzivnejšo globalizacijo in z vse večjo mobilnostjo ljudi 

dobiva tudi pouk tujih jezikov čedalje večji pomen v vzgoji in 

izobraževanju.  Znanje jezikov omogoča lažji dostop do informacij, 

intenzivnejše sodelovanje s sosedskimi in drugimi narodi ter globlje 

medsebojno razumevanje. Nemščina je po številu govorcev najbolj 

razširjen materni jezik v Evropi; kot prvi jezik ga govori približno sto 

milijonov Evropejcev ( v Nemčiji, Avstriji, Švici, Liechtensteinu ter v 

nekaterih delih Italije, Francije in Belgije). Nemščina je pomembna 

na nekaterih poklicnih področjih z neposrednimi stiki oz. 

gospodarskim sodelovanjem. Poleg hrvaščine, madžarščine  in 

italijanščine je nemški jezik eden izmed štirih sosedskih jezikov (UN 

Nemščina, 2016). 

 

Če pogledamo iz vidika osnovnošolskega izobraževanja ter 

geografske lege (Žalec), lahko zgornjim razlogom dodamo še 

naslednje: 

− V našem narečju (Srednje savinjsko narečje)poznamo in 

uporabljamo veliko besed (popačenk) nemškega izvora (cukr, 

flaša, žajfa, kišta, fruštik …). 

− Nikoli ni prehitro za učenje tujih jezikov. 

− Aktivno znanje več tujih jezikov je pri iskanju boljše službe in 

zanimivih delovnih mest že nuja. 

− Veliko srednjih šol ponuja nemščino kot drugi tuji jezik. 

 

 

Razvijanje sporazumevalne jezikovne zmožnosti 

Pouk tujega jezika naj bi učence usposobil za funkcionalno rabo 

jezika, to je za ustrezno, situaciji primerno jezikovno ravnanje. 

Učencu so posredovana potrebna jezikovna sredstva (besedišče in 

idiomatika, jezikovni vzorci, izgovor, intonacija, pravopis, slovnica) in 

za jezikovni učni proces pomembne učne tehnike in strategije. 

Razvijanje sporazumevalne jezikovne zmožnosti obsega razvijanje 

zmožnosti sprejemanja besedil (poslušanje in branje) in zmožnosti 

tvorjenja besedil (govorno sporočanje in sporazumevanje, 

posredovanje govorjenih in pisnih besedil ter pisno sporočanje) UN 

Nemščina, 2016). 

 

Govorno sporočanje in sporazumevanje 

V UN Nemščina (2016) preberemo, da naj razvijanje govornih 

zmožnosti učence usposobi in opogumi, da se bodo vključevali v 

pogovor in izmenjevali informacije o splošnih vsakodnevnih zadevah, 

učitelj pa naj za razvijanje le-teh uporabi različne oblike interakcijskih 

dejavnosti, kot so dialogi, sodelovalni projekti, pretvarjanje in 

vživljanje v umišljeni svet (simulacije), igre vlog. Po učnem načrtu za 

Obvezni izbirni predmet nemščina (2001), ki še vedno predstavlja 

podlago za poučevanje izbirnega predmeta Nemščina, je treba 

razvijanju govornih spretnosti  posvečati na vseh ravneh učenja 

jezika posebno pozornost. Ključne so ustrezno izbrane vaje, ki pri 

učencih razvijajo pravilno in učinkovito uporabo jezikovnega znanja, 

samozaupanje in zanimanje za jezik. Izbiramo teme, ki učence 



4 
 

zanimajo. Temo pogovora najprej predstavimo ali pa jo učenci 

prepoznajo iz situacije ali slikovnega/zvočnega/video gradiva. Pri 

dejavnostih naj bi sodelovalo čim več učencev, zato je potrebno pouk 

organizirati tako, da delo večkrat poteka v dvojicah ali skupinah. Pri 

tem je pomembna tudi dobra priprava na delo. 

 

Preglednica 1: Učne vsebine z dejavnostmi (UN za izbirni predmet 

Nemščina, 2001) 

 

RAZRED UČNE VSEBINE Komunikacijske 

funkcije, besedišče, 

strukture 

 

 

7. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šola 

 

Družina  

 

Čas (datum, ura, letni 

časi) 

 

Prosti čas 

 

Bivanje v mestu in na 

podeželju 

 

Živali 

 

Dežele nemško 

govornega okolja 

 

• vzpostaviti stike 

(nekoga pozdraviti, 

ga nagovoriti, 

predstaviti se, 

nekoga predstaviti) 

• opravičiti se 

• vprašati po 

počutju in na 

vprašanje odgovoriti 

• prositi za mnenje 

in izraziti mnenje 

• nekaj predlagati, 

predlog sprejeti ali 

zavrniti 

• opisovati vsakodnevna 

opravila 

 

 

8. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. razred  

 

Počitnice 

Dopisovanje 

s prijatelji 

(iz 

dežel 

nemškega 

govornega 

območja) 

Nakupovanje 

in 

moda 

 

Naročanje 

v restavraciji 

 

žepnina 

 

Šola 

človeško 

telo (deli telesa, 

spraševati 

po počutju, 

osebna 

higiena in 

zdrava 

prehrana) 

 

 

Prazniki 

 

• izražati zanimanje 

za nekaj in navduševati se nad 

nečim 

• izraziti zadovoljstvo\ 

nezadovoljstvo 

• nekaj ponuditi, 

ponudbo sprejeti 

(se zahvaliti) ali 

zavrniti 

• vprašati po ceni in 

na vprašanje odgovoriti 

 

• ponuditi pomoč, 

ponudbo sprejeti 

ali zavrniti 

• nekaj predlagati, 

predlog sprejeti 

ali zavrniti 

• vprašati po namerah 

in na vprašanja 

odgovoriti 
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Izleti in 

Potovanja 

 

Zdravje – 

prehrana, 

šport, varstvo 

okolja 

Kratka 

predstavitev 

dežel 

nemškega 

govornega 

območja 

• vpraševati po informacijah 

(kraj, 

smer) in na vprašanja odgovoriti 

• ugovarjati, reagirati 

na ugovor in 

ga utemeljiti 

• opisovati 

• razlagati 

• poročati 

• domnevati 

• svetovati 

• priporočati 

 

Zgornji nabor tem/vsebin nam da odlično izhodišče za igro vlog pri 

pouku nemščine. V sedmem razredu lahko že na začetku začnemo z 

igranjem različnih dialogov, v katere vključimo pozdrave, vprašanja 

in odgovore po počutju, po starosti, po družinskih članih, po hišnih 

ljubljenčkih, po najljubši barvi, športih, dejavnostih v prostem času, 

po telefonski številki, e-pošti, po kraju prebivanja …  

 

Vsebine v osmem razredu nam ponujajo igranje vlog pri zdravniku, 

doma s starši, ko si bolan, naročanje v restavraciji, v trgovini z oblačili, 

odigrajo modno revijo. V devetem razredu se učenci znajdejo v 

mestu, sprašujejo za pot, smeri, se pogovarjajo o nemško govorečih 

deželah, poklicih. 

V članku bom predstavila primer dobre prakse.  

Im Kleidergeschäft – V trgovini z oblačili (prodaja in nakup oblačil) 

– primer dobre prakse 

Tematski sklop die Kleidung/Klamotten (oblačila) smo pričeli s 

spoznavanjem oblačil. Učenci so si v razpredelnico po spolu/členih 

izpisali nemška poimenovanja za oblačila. Vsako oblačilo so tudi 

narisali v obliki majhnih ikon. Ponovili in utrdili smo tudi barve in 

dodali še nekaj vzorcev blaga (pisan - bunt, rožast – geblümt, karirast 

– kariert, črtast – gestreift …). Nove besede smo utrjevali s pomočjo 

on-line nalog ter si pogledali spletno stran trgovine z oblačili. 

Oblačilom smo dodali še modne dodatke. Nato smo se spraševali Kaj 

nosiš/imaš na sebi? (Was trägst du?, Was hast du an?), pri čemer so 

učenci spoznali glagola nositi (tragen) in imeti na sebi (anhaben).  

Učenci so ugotovili, da je glagol tragen, nepravilni glagol, glagol 

anhaben pa ločljivo sestavljen glagol in da glagola zahtevata 

samostalnik v četrtem sklonu. Ponovili smo člene (določne in 

nedoločne) v četrtem sklonu. Učenci so se spraševali, če jim je 

oblačilu všeč oz. kakšno se jim zdi (Wie gefällt dir/Wie gefallen dir...?, 

Wie findest du…?). Na vprašanja so odgovarjali in pazili na ustrezne 

sklone (1. in 4. sklon). Učenci so spoznali pridevnike, ki opisujejo 

značaj in zunanji izgled človeka. Nastali so opisi oseb (sebe, 

prijateljev, sošolcev, družinskih članov). V opise so vključili značajske 

in fizične lastnosti ter oblačila, ki jih oseba najraje ali najbolj pogosto 

nosi). Učencem sem povedala, da nas čaka še zadnja tema znotraj 

tega sklopa, to je V trgovini z oblačili (Im Kleidergeschäft). 
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1. FAZA  – FAZA PRIPRAVE 

Učence sem seznanila s potekom naslednjih ur nemščine, s cilji igre 

vlog ter jim podala navodila. Za začetek so si učenci pogledali kratek 

posnetek druge slovenske šole, ki se je pri igri vlog na isto temo tudi 

posnela (Im Modegeschäft: 

https://www.youtube.com/watch?v=wBXPHYQ6YkU). Učenci so tako 

dobili predstavo, kaj bomo v naslednjih urah delali. Učencem sem razdelila 

dva vzorčna dialoga s frazami obeh vlog, prodajalca in kupca. Učenci se že 

razdelijo v pare, v katerih bodo kasneje odigrali svoje vloge v trgovini z 

oblačili. Skupaj rešujejo učna lista, razporejajo manjkajoče besede/povedi. 

Ko dialoge dokončajo, jih pregledamo. Oba dialoga nudita nabor fraz za obe 

vlogi in predstavljata okvirno besedilo dialoga, ki ga bodo pari tvorili po 

svoje. 

 
 

Slika 1: Vzorčna dialoga 

Vir: https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter 

    

Učenci v parih tvorijo lastne dialoge, pri čemer jim vzorčna dialoga služita 

samo za oporo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wBXPHYQ6YkU
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Slika 2: 2 primera nastalih dialogov 

Vir: Lasten 

 

Dialoge sem učencem še enkrat pregledala, popravili so morebitne napake. 

V naslednjem koraku se pogovorijo o svojih vlogah in napišejo, katere 

pripomočke/stvari potrebujejo za igro vlog. Učenci razmišljajo o sceni in 

svoji mimiki, ki bo podkrepila njihov pogovor. Učenci vadijo svoje vloge. 

Pred glavno dramatizacijo poskusno odigrajo dialoge, a še brez scene in 

pripomočkov, pri čemer je potrebna tudi njihova sposobnost improvizacije, 

ki jim bo prišla prav tudi pri igri vlog naslednjo uro. Igro vlog smo posneli in 

posnetke analizirali, tako so učenci videli in slišali, kaj bi še lahko izboljšali. 

Še enkrat smo poudarili vlogo improvizacije. Se ne spomniš besedila? 

Znajdi se, poskusi povedati drugače! Slovnične napake so sekundarnega 

pomena. 

2. FAZA – IZVEDBA IGRE VLOG 

Učenci najprej postavijo sceno (prodajalni pult, blagajna, denar, oblačila) 

odigrajo svoje vloge ter poslušajo in opazujejo še ostale učence. 

 

 
Slika 3: Igranje vlog 

Vir: Lasten 

 

3. FAZA – ANALIZA IGRE VLOG 

Pogledamo še končne posnetke igre vlog. Vsi sodelujoči si izmenjamo svoja 

opažanja in razmišljanja. Vsak posameznik je drugačen, tako igro vlog 

učenci različno doživljajo. Nekdo nima težav z nastopanjem, drugi je bolj 

vase zaprt ali ima tremo. Nastopov nisem ocenjevala, saj sem želela doseči 

večjo sproščenost in neobremenjenost učencev. Učenci so lepo sodelovali, 

bili so motivirani, saj jim je ta oblika poučevanja zabavna. 
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ZAKLJUČEK 

Skupina osmošolcev, ki obiskuje Obvezni izbirni predmet Nemščina, 

je skupina sposobnih, motiviranih in uspešnih učencev, ki vedo, zakaj 

so izbrali kot obvezni izbirni predmet še dodatni tuji jezik nemščino. 

To je skupina 13 učencev, kar predstavlja ravno prav veliko skupino, 

v kateri lahko kot učiteljica izvajam različne oblike in metode 

poučevanja: frontalno, individualno, skupinsko delo, delo v dvojicah, 

sodelovalno učenje, projektno delo, igro vlog. Z disciplino v skupini ni težav, 

torej se lahko posvečamo izključno pridobivanju različnih znanj. Pestrost 

oblik in metod poučevanja omogoča, da je pouk zanimiv in učinkovit, 

učenci so bolj motivirani. Učenci usvojijo učno snov, ob tem pa razvijajo 

še sporazumevalne in druge socialne veščine sodelovanja. Na naši šoli 

enkrat letno učence popeljemo v nemško govoreče dežele, kjer jim znanje 

pridobljeno z metodo igre vlog še kako koristi. Sami gredo v trgovino in 

povprašajo po ceni ali  izdelku,  sami naročijo hrano in pijačo v restavraciji, 

sami vprašajo za pot in sami navežejo stike z naravnimi govorci. Naši cilji so 

doseženi. 
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Igra in učenje v naravi 
 

NINA FURLAN BALIČ, vzgojiteljica predšolskih otrok 

ninafu@gmail.com 

 

Povzetek: V letošnjem šolskem letu sem se prvič vključila v projekt 

»Mreža gozdnih vrtcev in šol«. V svoje delo sem želela vpeljati 

elemente gozdne pedagogike, ki temeljijo na izkustvu. Otrokom sem 

želela omogočiti, da se učijo na podlagi pridobljenih izkušenj. 

Zavedam se namreč, da imajo vse manj pristnega stika z naravo. 

Največkrat smo se odpravili v gozd, kjer so razvijali znanja z različnih 

področji kurikuluma. Omogočeno jim je bilo gibanje po naravnem 

terenu, ki je nekaj povsem drugega kot gibanje v telovadnici, hkrati 

pa so se srečevali s situacijami, v katerih so bili se primorani 

dogovarjati in si pomagati. V teoretičnem delu je predstavljena 

gozdna pedagogika in izkustveno učenje, v praktičnem delu pa so 

predstavljene dejavnosti, ki smo jih izpeljali v letošnjem šolskem letu. 

Otroci so v gozdu uživali, počutili so se dobro. Vsak izmed njih si je 

našel primeren prostor in material za igro.  

 

Ključne besede: predšolski otrok, izkustveno učenje, narava, gozd, 

igra 

 

Abstract: This school year I joined the project called Network of 

Forest Kindergartens and Schools of Slovenia. I wanted to implement 

elements of forest pedagogics into my work. Forest pedagogics are 

based in experiential learning where children learn by doing. I realize 

that children have less and less contact with nature. Children spent 

most of their time in the forest, working on skills required by the 

curriculum. They had the chance to move on natural terrain, which 

differs from being in a gym. At the same time they were faced with 

situations where they had to work together and help each other. The 

theoretical part explains what forest pedagogics and experiential 

learning are, the practical part presents the activities conducted 

during the school year. Children enjoyed being in the forest, each 

child found a suitable place and material to play with. 

 

Key words: preschool child, experiential learning, nature, forest, 

game 
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UVOD 

Vrtec, v katerem sem zaposlena, je v okolju, v katerem je veliko 

travnatih površin, polj in tudi gozd. Vsako leto smo veliko hodili na 

sprehode in raziskovali različne kotičke narave. Otroci so komaj 

čakali dan, ko smo odšli v neznano, kjer so lahko bili to, kar so. Otroci 

so se znali umiriti, pogovarjat, dogovarjat. Zato sem se letos odločila, 

da se vključimo v projekt »Mreža gozdnih vrtcev in šol«. Želela sem 

jim dati možnost, da naravo doživijo z vsemi čutili, hkrati pa do nje 

razvijajo spoštljiv in odgovoren odnos. Želela sem, da znajo v naravi 

zaznati spremembe, o njih razmišljati in se pogovarjati. Da razvijajo 

domišljijo, ustvarjalni navdih in medsebojno sodelovanje ter da so ob 

obiskih v naravi sproščeni in pozitivno naravnani. Vse to nam je tudi 

uspelo uresničiti, saj so se otroci odhoda v naravo vedno razveselili. 

Še najraje so zahajali v gozd, kjer jim domišljije za igro nikoli ni 

zmanjkalo. 

 

Gozdna pedagogika 

Pri predšolskem otroku je zelo pomembno, da učenje temelji na 

neposredni dejavnosti in tako, da otrok pridobiva konkretne 

izkušnje, saj se bodo le-te trajneje vtisnile v spomin. Aktivnost je v 

primerjavi s posredovanimi izkušnjami, ki jih prinesejo besede ali 

slika, med otroki najbolj priljubljen načina učenja. Pri učenju morajo 

sodelovati z več svojimi čutili. Le tako bo učenje učinkovitejše, zanj 

pa bodo bolj motivirani. Učiti se morajo iz realne situacije, 

izkustveno. »Predšolske izkušnje temeljijo na otrokovi neposredni 

interakciji z materiali, ljudmi in dogodki.« (Garvas, 2010, str. 37). 

»Gozdna pedagogika sodi k doživljajski pedagogiki in temelji na 

izkustvu: doživeti gozd in naravo s čuti in čustvi, izkušenjsko.« (Turk, 

2014, str. 48–49). Prvi začetki gozdne pedagogike v Sloveniji segajo v 

leto 2010, ko so k nam prišle izkušnje iz drugih evropskih držav: 

Avstrije, Nemčije, Velike Britanije, Norveške in Danske (Mreža 

gozdnih vrtcev in šol). Od takrat naprej se gozdna pedagogika vse bolj 

uveljavlja. Težava otrok današnjega časa je v tem, da večino časa 

preživljajo za ekrani in posledično niso motivirani za delo, nimajo 

razvitih socialnih veščin, se premalo gibljejo, so premalo kreativni in 

preveč usmerjeno razmišljajo (Mreža gozdnih vrtcev in šol). K temu 

veliko pripomore tudi hiter tempo življenja, preobremenjenost, stres 

in vse večja odtujenost od narave. Gozd pa je naravna učilnica, v 

kateri bo vsak otrok našel nekaj, kar mu bo ustrezalo. Vse več je 

vrtcev in šol, ki so priključeni »Mreži gozdnih vrtcev in šol«, preko 

katere izvajajo dejavnosti v gozdu ali drugje v naravi. Gozdna 

pedagogika je namenjena tako staršem kot vzgojiteljem, učiteljem in 

terapevtom. Primerna je za vse otroke, tudi za otroke s posebnimi 

potrebami. (Mreža gozdnih vrtcev in šol). Še posebej dobro vpliva na 

hiperaktivne otroke in na otroke s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami (Turk, 2014, str. 48–49). Gozd je prostor, ki se spreminja, v 

njem je polno različnih barv, vonjev, zvokov, slik, idej … Vsaki dan 

ponuja ogromno priložnosti za celostno učenje v naravi. Z igro in 

učenjem v gozdu, in ne v razredu, otrok pridobiva nove izkušnje. Te 

izkušnje ureja, nadgrajuje, povezuje in pridobiva pozitiven odnos do 
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narave. Preživljanje časa v gozdu ima še veliko drugih pozitivnih 

učinkov. »Krepi posameznikovo osebnost in samozavest, izboljšuje 

njegove socialne veščine, miselne in gibalne sposobnosti ter 

spretnosti« (Turk, 2014, str. 48–49). Poleg naštetega se pri 

posamezniku krepi tudi vztrajnost, potrpežljivost, koncentracija, 

sodelovanje in ustvarjanje prijateljskih vezi med udeleženci, 

predvsem pa zaupanje vase in v lastne sposobnosti (Turk, 2014, str. 

48–49). Pozabiti ne smemo na pomen, ki ga ima gozdna pedagogika 

za gibanje, zdravje otrok. Otroci veliko časa preživijo na prostem, na 

svežem zraku. Omogočeno jim je gibanje na naravnem terenu kar 

pozitivno vpliva na razvoj možganov, posledično pa tudi na razvoj 

motoričnih in učnih sposobnosti. Do narave postanejo bolj 

odgovorni, znajo jo ceniti in varovati. (Mreža gozdnih vrtcev in šol). 

Pasivna vloga otrok v razredu se spremeni v aktivno. Otroci v gozdu 

ne postanejo samo aktivni udeleženci v raziskovanju gozda, ampak 

raziskujejo tudi lastna dejanja in občutke. Ker je gozd prostor, ki se 

nenehno spreminja, predstavlja otroku ves čas izziv, hkrati pa ga uči 

odgovornosti do sebe in drugih. »Je idealen vzgojno-učni prostor, ki 

spodbuja razvoj otrok na več področjih« (Györek v Vilhar in Rantaša, 

2016, str. 15).  

 

 
Slika 1: Vpliv narave na razvoj otroka 

Vir: Györek v Vilhar in Rantaša, 2016, str. 15 

 

Primer dobre prakse – Spontana igra in načrtovane dejavnosti v 

naravi 

Preden smo se odpravili prvič poiskati gozd, smo spoznali gozdni 

bonton. Nekaj pravil gozdnega bontona so otroci že poznali, 

nekatera so jim bila še nepoznana. Skupaj smo izdelali plakat »gozdni 

bonton«, ki je celo leto visel na steni v igralnici. Med pravila, ki jih je 

v gozdu treba upoštevati, smo uvrstili:  

− ne vrezuj črk v drevo, 
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− ne trgaj cvetja, 

− ne kriči, govori tiho, 

− ne lomi vej na drevesu, 

− drži se skupine, 

− ne uničuj, 

− ne kuri ognja, 

− ne puščaj smeti v gozdu. 

 

Z zahajanjem v naravo smo začeli že takoj v septembru. Najprej smo 

si zadali, da poiščemo gozd. Odpravili smo se na sprehod in na poti 

pozorno opazovali, ali bomo kje zasledili pot, ki nas bo vodila do 

gozda. Otroci so bili polni pričakovanja. Pomoč smo našli pri 

vaščanki, ki nas je usmerila, kam moramo iti. Ko smo prispeli, se je iz 

njihovih ust slišalo glasove navdušenja. Ta dan so otroci gozd 

raziskovali, si ogledovali, tekali … Ves čas so se vračali k nama in nama 

navdušeno pripovedovali, kaj so videli in spraševali, ali bomo prišli še 

kdaj. Njihova domišljija ni poznala meja. Porajalo se jim je polno 

vprašanj. »Ali tukaj živijo medvedi, pošasti?« Tekali so po hribu 

navzgor in se spuščali navzdol. V gozd smo se tekom leta večkrat 

vrnili in ga izkoristili za različne dejavnosti, ki so se prepletale z 

različnimi področji Kurikuluma za vrtec. Ob vsakem obisku pa je ostal 

tudi čas za spontano igro otrok, ki je vsakič bila nekoliko drugačna. 

Včasih so samo plezali po hribu gor in se spuščali nazaj dol, dečki so 

si pripravili pod grmom »bazo«, deklice so se igrale z mahom, igrali 

so se skrivalnice … Otroci so se skozi različne dejavnosti in med samo 

igro učili tudi medsebojnega sodelovanja in dogovarjanja.  

 

Dejavnosti, ki smo jih izpeljali v gozdu: 

Branje pravljic: Večkrat smo si v gozdu poiskali primerno 

deblo, se usedli in prisluhnili pravljici. Bilo je nekoliko drugače, saj je 

otroku, še posebej v začetku, pozornost rada utekla drugam. V 

igralnici je tišina, medtem ko je v gozdu otrokova pozornost ušla k 

npr. ptičjemu petju, listju, ki je padalo z drevesa, šelestenju vej, 

vetru, palici, ki so jo zagledali … A z vsako pravljico je bilo lažje 

odmisliti ostale dejavnike in se posvetiti vsebini pravljice.   

Opazovanje gozda jeseni in nabiranje gozdnih plodov: Gozd 

je v vsakem letnem času drugačen in otroci so z veseljem te 

spremembe opazovali. Pri opazovanju gozda jeseni smo si pomagali 

s pravljico »Rdeče jopice«, ki smo jo prebrali pri prejšnjem obisku 

gozda. Otroci so opazili, kako se spreminjajo barve listov na drevesih. 

Nekateri so bili že v celoti pobarvani, nekateri samo delček, drugi še 

vedno zeleni. Listje so razvrščali glede na to, ali je zeleno ali je že 

spremenilo barvo. Opazovali so, kako listje pada z dreves. Nabirali so 

različne plodove, jih razvrščali in se z njimi igrali. Našli so pravi 

kostanj, želod in gobe, katerih pa se niso dotikali. Še posebej 

zanimiva jim je bila ježica kostanja, za katero niso vedeli, kako bi jo 

prijeli, saj jih je pikala. Otroci so bili iznajdljivi in tudi to jim je uspelo. 

Nekaterim zelo previdno čisto na koncu bodice, drugim z dvema 

palčkama, tretji so jo s palčko premikali do kupa, kjer so ježice zbirali.    
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Spoznavanje pojma tanko-debelo: V gozdu je polno dreves, 

za katerimi so se radi skrivali. Odločili smo se, da si jih bomo 

podrobneje ogledali in ugotovili, v čem so si podobna in v čem se 

razlikujejo. Kaj kmalu so ugotovili, da so debla nekaterih dreves 

debelejša in nekatera tanjša. Tako smo začeli iskati drevesa z različno 

debelino debel. Poiskati so morali drevesa, ki so jih lahko objeli samo 

s prsti rok, drevesa, za objem katerih so potrebovali obe roki in taka, 

ki so jih lahko objeli s prsti rok in s pomočjo prijatelja.  

Gibalne minutke: Gozd je prostor, v katerem smo se lahko 

tudi razgibali in razvijali gibalne sposobnosti. Otroci so poskušali 

splezati na drevo, gugali so se na veji, tekali, hodili po podrtih 

drevesih, preskakovali veje, plezali v hrib, se spuščali v dolino … 

Pripravili pa smo tudi poligon. Otroci so prinašali naravni material in 

predlagali, zakaj bi ga lahko uporabili. Nabirali so listje, manjše in 

večje veje, plod drevesa, ki je bil podoben žogici. Z listjem so označili 

štart, postavili so manjše veje, čez katere so skakali, po večji veji so 

hodili in lovili ravnotežje. Del poligona so tekli po hribu navzgor, del 

po hribu navzdol, tik pred ciljem so ponovno razvijali ravnotežje po 

debelejšem deblu. S plodovom, podobnim žogici, so ciljali drevo.  

Izdelovanje smrečic iz naravnega materiala: V mesecu 

decembru, ko se je pričelo praznično vzdušje in so povsod bile 

postavljene novoletne jelke, smo se odločili, da se odpravimo v gozd 

in tudi mi izdelamo različne smrečice. Nekatere so bile izdelane iz vej, 

nekatere iz maha, nekatere so okrasili z ježicami, listjem, mahom.  

 

 
Slika 2: Izdelovanje smrečic iz naravnega materiala 

Vir: Lasten     

 

Opazovanje z lupo: Enega od obiskov smo izkoristili za 

opazovanje z lupo, pri čemer smo se najbolj osredotočili na drevesa 

– lubje. Opazovali smo njihovo raznolikost. Otroci so navdušeni hodili 

od drevesa do drevesa in sporočali kaj vse so opazili. Povedali so, da 

imajo ena drevesa bolj gladko deblo, druga bolj hrapavo. Na drevesih 

so opazili luknje, večje in manjše. Veliko časa pa so namenili tudi 

opazovanju drugih stvari v gozdu. Opazovali so listje, vejice, poiskati 

so poskušali kakšno žuželko.  

Frotaž lubja: Pri opazovanju dreves so vztrajali precej časa. 

Čez čas, ko so si jih dobro ogledali, so poskusili na papir prenesti 

različne vzorce lubja – frotaž lubja. Otroci so bili takoj pripravljeni 

poskusiti. Vsak si je poiskal svoje drevo in začel z risanjem. Zanimivo 

jim je bilo, saj drevesa nimajo gladke površine in je bilo drugače risati 

kot na mizi. Miza ima gladko in ravno površino, medtem ko ti vsako 
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drevo ponuja drugačno izkušnjo. Prav tako so morali biti pozorni, da 

jim papir ni padel na tla, medtem ko so risali.  

Nabiranje naravnega materiala za izdelavo ladjic: Ob 

vsakem obisku gozda so s seboj želeli odnesti različen naravni 

material, ki so ga nabirali in se z njim igrali. Bil je dan, ko smo v knjigi 

zasledili ladjice iz vej in listja in se tako odpravili v gozd, nabirati vse 

potrebno za izdelavo ladjic. Otroci so vztrajno nabirali in nosili vse do 

vrtca, kjer smo jih nalomili na manjše palčke, listje pa posušili. Vsak 

otrok je nato izdelal ladjico. 

 

Zahajali pa nismo samo v gozd, ampak tudi do vinograda, bližnjih 

travnikov, reke Vipave ali samo na sprehod. Zanimiva je bila že sama 

pot do cilja. Za sprehode smo najraje izbirali stranske poti, še posebej 

tisto, ki je peljala mimo potoka ali tisto čez travnik, na kateri smo 

morali pot prečkati čez brv. Otroci so se radi zadrževali ob potoku in 

opazovali vodo. Enkrat je je bilo več, drugič man. Ugotavljali so, zakaj 

in kam gre, ko je ni v strugi. Radi so opazovali in šteli ribe. Spraševali 

so se, ali bodo slišali žabe. Ja, v spomladanskem času so imele pravi 

žabji zbor in so jih otroci poslušali. Ob potoku smo se večkrat tudi 

usedli, zaprli oči in prisluhnili zvokom narave (žuborenju potoka, 

ptičjemu petju, šelestenju listja na drevesih, zvoku vetra). Vsakokrat 

pa smo, na pobudo otrok, tekli.   

 

V jeseni, ko je povsod okrog nas potekala trgatev, smo se tudi mi 

večkrat odpravili do bližnjega vinograda. Veliko smo se pogovarjali. 

Kaj sploh je vinograd? Kakšno je grozdje (barva, okus, vonj)? Kaj 

naredimo z grozdjem, ko dozori? Kaj vse lahko pridelamo iz grozdja? 

Grozdje so opisovali, vonjali, še najraje pa poskusili. Na poti do 

vinograda, smo vsakič opazovali gospoda, ki je vinograd obdeloval in 

pripomočke, ki jih je imel s seboj. Tako smo se tudi mi odločili, da 

bomo odšli v trgatev. Pripravili smo vrče in škarje ter odšli. Otroci so 

se sprehodili po vinogradu in se preizkusili v trganju grozdja. Veselje 

ob polnih vrčih je bilo veliko. Vrče nam je dopolnil tudi gospod, ki 

smo ga večkrat opazovali med obdelovanjem vinograda. Meseca 

novembra, ko je že skoraj vse listje odpadlo, nam je narava ponudila 

novo »igračo« za igro – listje. Z listjem so se obmetavali, ga metali v 

zrak, se »kopali« in to kar brez rokavčkov. Izkoristili so ga za ležanje, 

saj ga je bilo toliko, da je bilo zelo mehko. Deklice so ga nabirale in 

zlagale v šopek, ki jim je predstavljal pahljačo. Idej za igro ni 

manjkalo. Pozimi so nas na igrišču večkrat presenetile blatne luže, ki 

otrokom odhoda na igrišče niso preprečile. Obuli so si škornje in se 

takoj odpravili ven. Najprej so po lužah skakali, opazovali, če jim je 

kakšna kapljica blatne luže umazala oblačila, se smejali in hihitali. 

Nekateri so ostali čisti, nekateri pa so se morali kasneje preobleči. 

Čez čas so iz blata začeli izdelovati tortice, »mavto« za zidati, izdelali 

pa so tudi cesto za vozila. V začetku so prihajali, če jim lahko 

zavihamo rokave, s časom pa so se navadili, da so si najprej zavihali 

rokave in šele nato se podali v igro z blatom. Veliko veselje jim je 

predstavljal tudi dež. Enkrat smo si oblekli pelerine, obuli škornje in 

odšli v dežju na igrišče. Ta dan so v vrtec prinesli dežnike, oblekli pa 
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so si tudi pelerine. Izpod dežnika so opazovali, kako pade dež in kako 

kapljice drsijo po dežniku. Prisluhnili so ropotanju dežnih kapelj. Bolj 

kot je voda škropila, bolj je bilo zanimivo.  Na sprehode smo odhajali 

v vseh letnih časih, tudi pozimi. Takrat so bili najbolj veseli, ko so po 

poti naleteli na led. Otroci so ga z nogami najprej zdrobili, nato pa so 

ga prijeli v roke. Izkušnje, ki so jih doživeli ob tem, ko so led prijeli v 

roke, so bile različne. Nekateri so opazovali, kako se jim topi v rokah, 

nekateri so ga raje odvrgli na tla, saj jim je postalo mraz v roke, 

medtem ko so ga nekateri poskušali, na različne načine, čim dlje 

obdržati v rokah. Enemu otroku je uspelo obdržati cel sprehod in ga 

prinesti vse do vrtca, kjer ga je pustil v lončku. Čez čas, ko je pogledal 

v lonček, je ugotovil, da se je led stopil in je nastala voda. Prišla je 

pomlad in s prihodom pomladi tudi toplejše vreme in prvi znanilci, 

zvončki. Odhode na travnik smo izkoristili za spontano igro, 

opazovanje in nabiranje zvončkov, ki so jih podarili mamam za dan 

žena. Delali so kolesa, igrali so se pšenico, opazovali potok, iz vejic 

zapisovali svoje ime. Igre in otroškega smeha ni manjkalo. Iskali smo 

tudi barve, ki nam jih ponuja narava. V vrtcu smo izdelali barvni 

kartonček in ga vzeli s seboj na travnik na obrobju gozda. Otroci so 

se med iskanjem pogovarjali, dogovarjali, primerjali dobljeno. 

Ponosni so bili, ko so bili njihovi barvni kartončki v celoti zapolnjeni. 

V izbrani barvi so našli rastline, vejice, kamenčke, zemljo …   

 
Slika 3: Ime iz vejic in slika 

Vir: Lasten 

 

Proti koncu šolskega leta smo se dvakrat odpravili tudi na športni 

dan. Iz vrtca smo odšli še pred zajtrkom. Otroci so si pripravili 

nahrbtnik, v katerega so dali malico, sendvič in sok. Polni pričakovanj 

smo odšli na pot. Najprej po cesti, nato pa po učni poti do ptičje 

opazovalnice v Merljakih. Nekaj otrok je po tej poti šlo že s starši, 

zato jim je bila poznana in so nas ponosno usmerjali, kam moramo 

iti. Na poti so otroci zaznali žabje regljanje in ptičje petje ter opazili 

ptičjo opazovalnico. Zasledili pa so tudi stopinje živali. Takoj so se 

zbrali okrog stopinj in poskušali ugotoviti, kateri živali pripadajo. Hoja 

jim ni predstavljala težav, bili smo še skoraj prepočasni. Občasno so 

tudi tekli. Ob prihodu do ptičje opazovalnice so najprej opazovali 

skozi okenca in poskusili zaslediti kakšno ptico. Nato so pojedli 

malico. Sproščeno so se sprehajali in opazovali naravo. Drugi športni 

dan je potekal na podoben način, le da smo se odpravili po 

makadamski poti čez polja iz Renč do Bukovice. Na tem športnem 

dnevu so opazovali polja, kaj raste na poljih in čudoviti rdeč mak. 
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Tudi tokrat smo spodbujali gibalno dejavnost otrok in stransko pot 

izkoristili za tek. Otroci imajo take dneve zelo radi in že komaj čakajo 

naslednjega. 

     

 
Slika 4: Sledi živali in ptičja opazovalnica 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Za izbrano temo sem se odločila, ker sem želela tudi ostalim 

prikazati, da je igra in učenje v naravi za otroka zelo pomembna in je 

lahko še veliko bolj zanimiva in učinkovita kot tista v igralnici. Ves čas 

sem imela v mislih vprašanje: »Kako otroke vrniti nazaj k naravi?« 

Danes prevladuje računalniški svet, svet, v katerem zmanjkuje časa 

za spontane dejavnosti na prostem. S prihodom koronavirusa se je 

situacija še poslabšala. Otroci še več časa preživijo za računalniki in 

TV ekrani in imajo manj časa za druženje in igro v gozdu, ob potoku 

… Pomanjkanje časa poglobijo še popoldanske aktivnosti. Otroci so 

dobri športniki, plesalci, glasbeniki, ne znajo pa več plezati po 

drevesih. Preko dejavnosti, ki smo jih izvedli, so otroci lahko 

raziskovali, razvijali domišljijo, iskali izzive in naravo občutili z vsemi 

čutili. Naučili so se medsebojnega sodelovanja in dogovarjanja. Za 

igro niso potrebovali igrač, saj jim je narava nudila vse, kar so 

potrebovali. Dovolj so jim bili že storži, želodi, ježica, mah ali vejice. 

Obiski gozda pa so bili vedno prekratki.   
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Glasbene urice v podaljšanem 

bivanju 
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Osnovna šola Dramlje 

manja.gobec@gmail.com 

 

Povzetek: Glasba ima na človeka veliko pozitivnih vplivov, še posebej 

velik vpliv pa ima na otroke in na njihov intelektualni, osebnostni in 

socialni razvoj. S poslušanjem, izvajanjem in ustvarjanjem glasbe 

razvijajo otroci pozitivne vedenjske vzorce, samopodobo, so učno 

uspešnejši in imajo boljšo koncentracijo. Vpliv glasbe je večji, če se 

otrok z glasbo ukvarja aktivno. Ker veliko učencev nima možnosti, da 

bi se z glasbo aktivno ukvarjali zunaj šolskega prostora, imajo na naši 

šoli, v 1. razredu, učenci poleg rednih ur glasbe pri pouku, tudi v času 

podaljšanega bivanja, možnost na različne načine spoznati glasbo in 

ji prisluhniti. V prispevku bodo prikazane glasbene aktivnosti v 

podaljšanem bivanju, ki smo jih poimenovali glasbene urice, poseben 

poudarek pa bo na tem, kakšen vpliv ima glasba na pozitivne 

vedenjske vzorce in koncentracijo prvošolcev.  

 

Ključne besede: podaljšano bivanje, vpliv glasbe, prvošolci, glasbene 

urice, pozitivni vedenjski vzorci, koncentracija 

 

Abstract: Music has a number of positive effects on humans and 

especially on the intellectual, personal and social development of 

children. By listening, performing and creating music, children 

develop positive behavioural patterns and self-image, are more 

successful and have better concentration. The effects of music are 

greater if children pursue it actively. Since a number of our 1st grade 

students do not have the opportunity to be actively involved with 

music outside the regular school music lessons, they are given the 

chance to get acquainted with and listen to music during after school 

care. The article describes music activities in after school care, with 

special emphasis on the effects of music on positive behavioural 

patterns and concentration of first graders.  

 

Keywords: after school care, effects of music, 1st grade students, 

music lessons, positive behavioural patterns, concentration 
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UVOD 

Glasba ima pri vsakem od nas pomembno vlogo v življenju. 

Uporabljamo jo kot pomoč pri begu pred vsakdanjimi obveznostmi, 

za sprostitev, nekateri si brez glasbe ne predstavljajo zabave, 

nekaterim pa glasba pomeni veliko več. Neprecenljiva je tudi pri 

otrocih in njihovi vzgoji. Z njeno pomočjo uresničujemo veliko 

vzgojno-izobraževalnih ciljev. Glasbene izkušnje pri otrocih so 

pomembne pri raziskovanju drugačnih, novih idej in so v pomoč pri 

povečanju otrokovih izražanj čustev in zavedanja le-teh. Glasba ima 

na otroka poseben učinek, saj otrok skozi poslušanje, izvajanje in 

ustvarjanje glasbe intelektualno raste, torej lažje razmišlja, rešuje 

probleme in organizira zaznave, kot so povezave, primerjave in 

ustvarjanje novih pojmov. Prav tako si s pomočjo petja in poslušanja 

pridobiva besedni zaklad. Glasbene izkušnje pa niso pomembne 

samo pri kognitivnem, ampak tudi pri fizičnem razvoju otrok.  

 

Pomen glasbe, njen učinek in vpliv intenzivnega ukvarjanja z 

glasbo 

Otrok je že zelo zgodaj dovzeten za glasbene vtise, to potrjujejo tudi 

različne raziskave. Pesek (2000) je na kongresu glasbenih pedagogov 

v Južnoafriški republiki poslušala posnetke bitja srca še nerojenega 

otroka, ki je bilo posledica predvajanja različnih skladb in povedala, 

da je srce burno reagiralo na hitro in hrupno glasbo, umirilo pa se je 

ob začetku predvajanja počasnejših klasičnih del. Hallam (2010) je 

preučeval učinke aktivnega udejstvovanja pri glasbi na intelektualni, 

osebnostni in socialni razvoj otrok in mladostnikov in ugotovil, da se 

še posebej v zgodnjem otroštvu pri otrocih lažje razvijejo zaznavne 

sposobnosti, ki vplivajo na učenje jezika in posledično na pismenost. 

Prav tako se izboljša razvoj fino motorike. Kuzma (2004) je v svoji 

študiji ugotovila, da je vpliv glasbe velik tudi pri otrocih s posebnimi 

potrebami, saj tako lažje rešujejo probleme koncentracije, so boljši 

pri učnih navadah, učnem uspehu in pri čustveni ter socialni zrelosti.  

Schuler (1996) je ugotovil, da se pri povečanih urah glasbenega 

pouka pojavijo presenetljivi rezultati – učenci imajo manj jezikovnih 

problemov, so kreativnejši in samozavestnejši. Na razsežnosti 

aktivnega ukvarjanja z glasbo opozarja tudi raziskava D. Bacon (po 

Nash, 1995/b), v kateri je avtorica ugotovila, da imajo učenci 

madžarskih šol, ki imajo razširjen obseg glasbenega pouka, v 

primerjavi z učnimi dosežki učencev rednih osnovnih šol, večje učne 

dosežke (Nash, 1995; povz. po Sicherl-Kafol, 2001, str. 63). Glasbeno 

izobraževanje v vrtcih in šolah torej ni namenjeno samo sproščanju 

in uživanju ob glasbi, ampak mora v otroku pomagati razviti glasbene 

sposobnosti, spretnosti in znanja. Zaradi tega je pomembno, da so 

otroku na voljo različne glasbene izkušnje že v predšolskem obdobju, 

da lahko oblikujejo pozitiven odnos do glasbe (Denac, 2007). 

 

Vedenjski vzorci 

Kopačin (2011) je v svoji raziskavi, v kateri je proučevala povezavo 

med glasbenim učenjem, inteligentnostjo in uspešnostjo pri pouku 

od četrtega do osmega razreda ugotovila, da je pri tistih 
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devetošolcih, ki se aktivno ukvarjajo z glasbo, opazno manjši delež 

razdiralnih učencev, večkrat se pojavijo kot vodje, ki delujejo 

povezovalno, čustveno in ohranjajo odnose med ostalimi. Prav tako 

je ugotovila, da si ti učenci oblikujejo pozitivnejše vedenjske vzorce. 

Kopačin (2015) je v svoji raziskavi spet potrdila, da si učenci, ki se v 

času šolanja ukvarjajo z glasbo na takšen ali drugačen način, 

oblikujejo bolj ustrezne vedenjske vzorce v primerjavi s tistimi, ki se 

z glasbo ne ukvarjajo. 

 

Samopodoba in učna uspešnost 

Otroci, ki se aktivno ukvarjajo z glasbo, veliko prej dosežejo čustveno 

normalizacijo in stabilnost in se tako prej usmerijo na realen pogled 

na svet. Otroci ob svojem zavedanju lastne vrednosti krepijo 

samozavest in samozavedanje. Ko nastopajo pred publiko, vsekakor 

pridobijo ogromno na svoji samopodobi (Goetze, 1985; povz. po 

Lešnik, 2015, str. 436). Raziskave, ki so jih opravili v Belgiji, Nemčiji, 

Švici in Avstriji so potrdile, da je boljši učni uspeh na vseh področjih 

odraz aktivnega ukvarjanja z glasbo (Peschl, 1998; povz. po Lešnik, 

2015, str. 435). Kopačin (2015) je v raziskavi ugotovila pomembne 

razlike v učni uspešnosti med učenci, ki so aktivni in tistimi, ki niso 

aktivni na glasbenem področju. Povezava med ukvarjanjem z glasbo 

in učnim uspehom je pozitivna.  

 

Koncentracija 

Bowles je ugotovil, da se z glasbenimi aktivnostmi povečuje nivo 

koncentracije (Bowles, 1998; povz. po Lešnik, 2015, str. 436). Čebulc 

(2009) je raziskovala povezanost aktivnega glasbenega 

udejstvovanja učencev s koncentracijo in splošno psihično 

sposobnostjo za dosežek. Raziskava je potrdila pričakovanja, da je 

aktivno glasbeno udejstvovanje povezano z boljšimi rezultati, 

dosežkom in dolgotrajnejšim zadrževanjem nekega nivoja 

koncentracije. Kopačin (2011) je v svoji raziskavi ugotovila, da 

glasbene dejavnosti pomembno vplivajo na večjo zmožnost 

koncentracije, saj mora biti učenec takrat istočasno usmerjen na več 

fizičnih in miselnih dejavnosti.  

 

Primer dobre prakse – Glasbene urice v podaljšanem bivanju 1. 

razreda  

Glasbene urice v podaljšanem bivanju 1. razreda potekajo enkrat na 

teden eno šolsko uro. S tistimi učenci, ki ostanejo po pouku v šoli, po 

kosilu in običajno po prebiranju pravljice za umiritev, pripravimo 

svoje misli na glasbo. Uvedla sem različne glasbene dejavnosti, ki 

bodo opisane v nadaljevanju. Z glasbo se ne ukvarjamo samo pri 

glasbenih uricah, ampak poskušamo te dejavnosti vnesti v ure 

podaljšanega bivanja večkrat na teden po nekaj minut. Zanimivo je 

bilo raziskati, kako se z udejstvovanjem pri glasbenih dejavnostih 

povečuje koncentracija učencev in njihovo pozitivno vedenje. 
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Umirjanje z glasbo 

Tako kot pri pouku se tudi v podaljšanem bivanju poskušamo čim bolj 

umiriti s pomočjo glasbe, saj so učenci v 1. razredu zelo razigrani. Na 

začetku jim je bila glasba tujka, ob kateri se niso znali sprostiti, nato 

smo s pomočjo različnih dejavnosti dosegli, da so se učenci znali 

umiriti in glasbi prisluhniti.  

 

Mandale 

Učenci so dobili mandale, ki so jih morali z barvicami pobarvati, ob 

tem pa se s pomočjo klasične glasbe oz. glasbe za sprostitev tudi 

umiriti. Sprva jim to ni bilo najbolj všeč, koncentracija je bila šibka, 

veliko učencev je prišlo že po nekaj minutah pokazat svoj izdelek, ki 

ni bil kvalitetno pobarvan. Nato se je koncentracija povečevala, 

učenci so zdržali dlje časa pri barvanju in se tudi bolj potrudili. 

Večkrat smo to počeli, bolj so se učenci znali umiriti, izdelki so bili 

vedno lepši. 

 

 
Slika 1: Barvanje mandal 

Vir: Lasten 

Risanje ob klasični glasbi 

Učenci so poslušali umirjeno glasbo, ob tem so morali razmišljati, na 

kaj jih ta glasba spominja. Tako je nastalo veliko različnih izdelkov. S 

pomočjo te dejavnosti so učenci širili domišljijo, postajali vedno bolj 

ustvarjalni, nastajali so vedno bolj zanimivi izdelki, naraščala sta 

njihovo veselje do ustvarjanja in koncentracija, da so bili na koncu 

zmožni glasbi prisluhniti in risati tudi po celo šolsko uro. 

 

 
Slika 2: Risanje ob klasični glasbi 

Vir: Lasten 

 

Meditacija 

Tudi pri meditaciji smo prišli do zanimivih ugotovitev. Nekateri 

učenci so se s to dejavnostjo srečali prvič in jim je bila zelo tuja. 

Nikakor niso mogli zapreti oči in se sprostiti, kaj šele, da bi v 

določenem položaju vztrajali nekaj časa. Meditacije so bile vodene. 
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Koncentracija se jim je vedno bolj povečevala in učenci so v tem 

začeli uživati, vedno hitreje so se znali umiriti. 

 

 
Slika 3: Meditacija 

Vir: Lasten 

 

Zborček 1. razreda 

Ker se na šoli začne pevski zbor v 2. razredu, smo z učenci ustvarili 

zborček 1. razreda, v katerem so  prepevali vsi učenci. Učili smo se 

pravilne drže, obnašanja, gestikulacije, naučili smo se tudi nekaj 

pesmi, vsekakor pa smo vse pesmi, ki smo se jih naučili pri pouku, 

ponovili. Učenci so se tako lažje odločili, komu je petje všeč in kdo bi 

si naslednje leto želel sodelovati v pevskem zboru. Zanimivo je bilo 

spremljati, kako so se fantje od začetka norčevali in niso želeli 

sodelovati v zboru, kasneje jim je to postalo zelo všeč in so z veseljem 

prepevali. 

 

Ljudska glasba 

Ker sem mnenja, da je slovenska ljudska glasba pomembna za vse 

nas, sem z njo seznanila tudi učence 1. razreda. Spoznali smo ljudska 

glasbila, ljudske pesmi in ljudske plese. Učencem so bila ljudska 

glasbila zelo zanimiva in posebna, še bolj so uživali v ljudskih plesih, 

saj jih je zelo pritegnila malo drugačna glasba (rašplja, kovtre šivat, 

ples z metlo, zibenšrit). Tudi tukaj sem spremljala vedenjske vzorce 

fantov. Ob navodilu, da si morajo poiskati soplesalko, so kar 

prebledeli, težko jim je bilo vzpostaviti stik, a so kmalu videli, da je 

ples odlična stvar, ob kateri se lahko sprostijo in uživajo. Tako so 

vedno lažje vzpostavili stik z učenkami in jih prosili za ples.  

 

 
Slika 4: Zborček 1. razreda 

Vir: Lasten 
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Slika 4: Spoznavanje ljudske glasbe 

Vir: Lasten 

 

Orffova glasbila 

Učenci so se seznanili tudi z Orffovimi glasbili. Vsa so jim bila zelo 

všeč. Z njimi smo ustvarjali enostavne pesmice, največkrat glasbene 

pravljice. 

 

 
Slika 5: Spoznavanje Orffovih glasbil 

Vir: Lasten 

Ples 

V glasbene urice smo navsezadnje vključili tudi ples. Ker smo veliko 

plesali pri ljudskih plesih, je bil ta ples bolj za popestritev in 

sprostitev. Učenci so si večinoma sami izbrali pop glasbo in ob njej 

poplesavali, ker pa prihajamo iz »kmečkega« okolja, so se naučili tudi 

polke.  

 

 
Slika 6: Učenje plesa 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Glasba ima pomemben vpliv na otroka in njegov intelektualni, 

osebnostni in socialni razvoj, zato je dobro, da se z njo čim več 

ukvarjamo in učence spoznamo z njo. To smo ugotovili tudi pri 

podaljšanem bivanju v 1. razredu, pri glasbenih uricah, kjer je glasba 

blagodejno vplivala na učence. Ob različnih glasbenih dejavnostih, ki 
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smo jih izvajali skozi celo leto, smo prišli do ugotovitev, da se je 

učencem s pomočjo le-tega izboljšala koncentracija, pridobili so bolj 

pozitivne vedenjske vzorce, še posebej fantje, ki so se po določenem 

času prenehali obnašati razdiralno, brez težav so sodelovali in se 

vključevali v različne glasbene aktivnosti. Učencem so bile glasbene 

urice zelo všeč, večini pa je bil najbolj všeč zborček 1. razreda in ples. 
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Izdelava »stop motion 

animacije« pri predmetu 

Multimedija 
 

TATJANA JAGODNIK, učiteljica računalništva 

OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad 

Jagodnikt.osrup@gmail.com 

 

Povzetek: Ugotovila sem, da so animirani filmi za učence zelo 

privlačni. Med najbolj priljubljenimi risankami med učenci je risanka 

A je to. Že na začetku šolskega leta so me učenci pri izbirnem 

predmetu Multimedija stalno spraševali, kdaj bomo začeli snemati. 

Bili so zelo zainteresirani in odločila sem se, da najprej začnemo s 

stop motion animacijo. Najprej smo spoznali, kaj je stop motion 

animacija in si ogledali nekaj risank, nato pa začeli s samim 

projektom. Ozadje so si natisnili, mini figurice dobili v vrtcu. Uporabili 

so vse, kar jim je bilo trenutno pri roki. Ko je bila scena narejena, so 

začeli s fotografiranjem. Uporabili so spletno kamero. Zaželjeno je 

bilo čim več posnetkov s čisto majhnimi premiki figuric. Ko so bile 

fotografije posnete, so jih vstavili v brezplačen spletni program za 

urejanje videa – Clipchlamp.com, izdelali animacijo. Animaciji so 

dodali tudi zvočne učinke in prehode. 

Ključne besede: Stop motion, animacija, multimedija 

 

Abstract: Animated films are very appealing to students. The most 

popular cartoons is cartoon “A je to.“. The students were very 

interested and I decided to start with stop motion animation first.  

We first learned what stop motion animation is and watched some 

cartoons, and then we started with the project. They created the 

background and got the mini figurines in kindergarten. They used 

everything what they had nearby.  Once the scene was done, they 

started taking photos. They used a webcam.  They took a lot of 

photos with very small movements of the figurines. Once the photos 

were taken, they inserted them into a free online video editing 

program - Clipchlamp.com and creating an animation. Sound effects 

and transitions were also added to the animation. 

 

Keywords: stop motion, animation, multimedia 
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UVOD 

Pri izbirnem predmetu Multimedija sem v tem šol. letu vnesla v uči 

načrt tudi Slow motion animacijo, ker  sem opazila, da učenci te 

tematike sploh ne poznajo. Ta generacija ne pozna niti risank, ki smo 

jih mi kot otroci radi gledali: V bistvu gre tukaj za več različnih risb, ki 

so narisane in se potem z veliko hitrostjo premikajo, kar gledalcu daje 

občutek, da je risanka narejena tako kot film. Sličice se morajo 

premikati vsaj s hitrostjo 25 sličic na sekundo, da gledalec vse skupaj 

vidi kot risanko. Ker imamo na naši šoli tudi enoto vrtca, sem  odšla 

v vrtec in prosila vrtčevske otroke, da nam posodijo svoje najljubše 

male igračke, v zameno pa jim mi pripravimo risanko. Moj cilj je bil, 

da učenci spoznajo način nastanka risank in jih naučim izdelavo 

kratkega filmčka (slow motion animacijo) ter s tem zmotiviram za 

nadaljnje delo pri izbirnem predmetu Multimedija.  

 

Stop motion animacija – animacija zaustavljenih gibov 

Animacija lutk in predmetov se z angleškim izrazom imenuje stop 

motion animacija (I-učbenik za likovno umetnost 9, 2022).  V tem 

primeru snemamo s fotoaparatom sliko za sliko. Iluzijo gibanja 

ustvarjamo s premiki, gibi različnih predmetov ali figur, izdelanih iz 

različnih materialov. Priljubljeni so mehki gnetljivi materiali, saj 

preprosteje ustvarimo spremembe oblikam. Figure iz barvnih 

papirjev animiramo s premikanjem izrezanih ali trganih koščkov. Pri 

izdelavi tovrstne animacije potrebujemo fotoaparat na stojalu, 

primerno osvetlitev in ustrezno ozadje. Po 

izdelanem scenariju in snemalni knjigi se animator s skupino lahko 

loti dela. Scenograf z uporabo različnih materialov izdela 

tridimenzionalno sceno. 

 

 
Slika 1: Prikaz gibanja oblike 

Vir: http://www.ludowalsh.com/HTM/walk_cycle.html 

 

Tipi stop motion animacij 

Stop motion animacije običajno delijo glede na material, iz katerega 

so izdelani liki in scena. Ti predmeti so lahko izdelani iz gline, 

plastelina, lesa, žice, tkanine itd. Velikokrat so liki lutke ali marionete, 

gre za t. i. lutkovno animacijo Tehnika z glino in plastelinom se 

imenuje »clay animation«, stop motion iz lego kock »brickfilm«. 

Kadar pa gre za posnetke živih objektov-ljudi in animiranje neživih, 

torej da za vsak majhen premik posnemamo fotografijo in potem v 

videu dobimo učinek nadrealističnega gibanja, imenujemo 

»pixilation« (Dimovski, 2022). 
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Postopek izdelave 

Postopek izdelave zahteva vse naslednje korake: 

1. Izberete zgodbo, zapišete scenarij. Vsak stop motion ga mora 

imeti. Pomembni so tudi v naprej določeni cilji, namen. 

2. Pripravite si sceno in namestite kamero. Koliko opreme bomo 

imeli, je odvisno, kako obsežno animacijo želimo izdelati. Scena 

se običajno izdeluje ročno, zato je že tu potrebnega kar nekaj 

orodja in različnih materialov, 

3. Vizualizirajte premikanje predmeta: fotografirate, premaknete 

predmet, fotografirate, itd. 

4. V program za montažo uvozite fotografije ter uredite animacijo 

(koliko fotografij naj se pojavi v eni minuti, koliko časa naj bo 

prikazana določena fotografija, dodate glasbo, besedilo, učinke 

itd.), nato jo izvozite. Pazimo, da je shranjeno v ustreznem 

formatu. 

 

Snemanje 

Za snemanje potrebujemo dovolj velik prostor. Samo snemanje je 

zamudno in lahko zahteva veliko časa. Potrebuje se tudi primerno 

luč, katere svetloba bo ves čas enaka, da se tekom filma ne 

spreminja. Za snemanje se priporoča digitalna, čimbolj priročna 

kamera, da nas zaradi svoje okornosti na ovira. Prav tako je stativ del 

nujne opreme, katerega noge je priporočljivo pritrditi na tla, da se 

med snemanje kamera res ne premakne, saj je tako treba del 

prizorov posneti še enkrat.  

Zgodovina 

Najstarejša je predmetna animacija , ki neposredno manipulira s 

predmetom, sledi ji risanka (recimo), animacija z glino, piksilacija, 

lutkovna animacija itd., saj se še vedno razvija (Dimovski, 2022). Stop 

motion tehnika se je pojavljala že v starih filmih za posebne učinke, 

npr. kadar so prikazali kako izginotje, ali nenadno pojavitev; 

nadnaravna bitja in živali v filmih. Tudi snemanje samih ljudi s to 

tehniko so prakticirali. Primeri filmov: King Kong, Star wars, 

Terminator. Priljubljeni so tudi kratki animirani filmi, npr. Pingu, A je 

to itd.   

 

Najpomembnejši ustvarjalci in njihova dela 

1. Georges Méliès (1861–1938) 

V filmu Le voyage dans la lune – “Potovanje na Luno”, ki se omenja 

kot prvi znanstvenofantastični film, ki vključuje izjemno animacijo ter 

posebne optične trike npr. predmeti so »rasli« – to je dosegel z 

nadomestitvijo malih z večjimi. 

2. Willis O’Brien (1886–1962) 

V filmu King Kong Kong je v večini prizorov lutka, ki meri v višino 45 

cm. Prizori pokrajin in realistično prikazano okolje so ustvarjeni s 

pomočjo slik, ki so bile odtisnjene na steklo. Film je kombinacija 

realnih prizorišč in manjših maket ter modelov.  

3. Phil Tippett (1951–) 

Sodeloval je pri filmu Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back, 

ki je še en klasičen primer uporabe tovrstne animacije. Najbolj 
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prepoznaven je prizor sprehajajočih se imperialnih robotov. 

Dokončno se je uveljavil v svetu filma s posebnimi učinki v zgodnjih 

devetdesetih letih ter novo metodo, ki jo je prej izvajal le ročno, 

izpopolnil z uporabo računalnika oziroma računalniško ustvarjenih 

slik ter jo poimenoval “go motion”, npr. film RoboCop (1987). 

4. Jan Švankmajer (1934–2005) 

Eden najpomembnejših ustvarjalcev nadrealističnih animacij in 

filmov, način uporabe stop motion animacije je nenavaden, precej 

grozljiv, vendar še vedno humoren. Film z naslovom Darkness light 

Darkness. 

5. Tim Burton (1958–) 

Umetnik, pri katerem opazimo ljubezen do te tehnike in do mračne, 

grozljive tematike. Njegove animacije, kot sta Frankenstein (1991) 

in The Nightmare Before Christmas in Corpse Bride, so leta 1993 

samo tehniko ponovno povzdignile v sam vrh produkcije animacij. 

6. Nick Park (1958–) 

Animacija britanskih animatorjev Nicka Parka in Petra Lorda, Chicken 

Run, v kateri je uporabljena tehnika zaustavljenih gibov iz plastelina, 

je leta 2000 doživela velik uspeh (Penoy, 2016). 

 

Profesionalni začetki animiranega filma v Sloveniji  

Profesionalni začetki animiranega filma v Sloveniji so temeljili 

izključno na lutkovnem animiranem filmu. Saša Dobrila se je po 

vrnitvi iz Prage lotil izdelave scenarija, lutk in scene za svoj filmski 

prvenec 7 na en mah (1952). Film je bil tako v vsebinskem kot tudi v 

pogledu oblikovanja lutk podoben češkim modelom. S 

polprofesionalno ekipo sodelavcev, z minimalnimi sredstvi in 

amatersko tehniko je leta 1952 uspel dokončati prvi slovenski 

profesionalni animirani film. Od leta 1952 do leta 1968 so v 

Iutkovnem oddelku Triglav filma ustvarili 26 animiranih lutkovnih 

filmov. Zaradi pomanjkanja delovnih prostorov, nezadostne 

tehnične opreme, nezanimanje dramaturškega oddelka pa je 

nadaljnji razvoj slovenskega lutkovnega animiranega filma zamrl. 

Konec petdesetih let prejšnjega stoletja so najpomembnejši režiserji 

animiranih filmov Mile de Gleria, Zvone Sintič in Črt Škodlar, pozneje 

pa še Dušan Povh, Janez Menart ter Dušan Hrovatin. Čeprav njihovi 

začetni filmi niso dosegli večjih mednarodnih uspehov, so bili s to 

generacijo postavljeni temelji za razvoj slovenskega animiranega 

filma. Začetek nepretrgane proizvodnje je vplival tudi na dvig 

kakovosti posnetih filmov. Med animatorji je najpomembnejša 

osebnost Dušan Hrovatin, ki je sodeloval pri nastanku vseh 

animiranih filmov v produkciji Triglav filma. Njegovo vodstvo pa ni 

imelo jasne razvojne vizije lutkovnega filma, zato se je postopoma 

integriral v Viba film in s tem je pri nas za dolga leta zamrla tudi zvrst 

animiranega lutkovnega filma (Andreja Goetz, 2016). 
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Primer dobre prakse 

Pri predmetu smo najprej predelali obdelavo slik s programom 

Photo Filtre in 3d slikar, kar pride zelo prav pri popravku slik oz. 

fotomontaži. Nadaljevali smo s power pointom. Ker večina učencev 

že pozna program, smo velik poudarek dali na animacijah. Z učenci 

smo nato začeli s Slow motion animacijo. Najprej smo si ogledali 

primer izdelave slow motion animacije, ki je predstavljen na 

YouTubu na spletni povezavi: https://youtu.be/ILnuXFwUD1M. 

Učenci so bili nad animacijo navdušeni in takoj polni idej kaj bi 

lahko naredili. Učence sem postavila v pare in skupaj sta se odločila 

za zgodbo. Sledil je načrt za izdelavo slow motion animacije (izbira 

zgodbe in zapis scenarija). Pri pripravi scene so bili učenci zelo 

iznajdljivi. Za fotografiranje smo uporabili kar spletno kamero z 

mikrofonom. Sledilo je premikanje predelov in fotografiranje.  Nato 

so v spletni program Clipchamp, ki je na voljo brezplačno na spletni 

straniChlipchlamp.com, vložili fotografije. 

Slika 2: Program Clipchamp 

Vir: Lasten 

Program je zelo enostaven. Na prvo časovnico naložimo fotografije 

oz. posnetke, na drugo pa avdio datoteko. V programu zelo 

enostavno odrežemo, zamenjamo določen del in dodamo razne 

prehode ter animacije. Ko so bile fotografije dodane, je bilo potrebno 

časovno uskladiti pojavljanje fotografij, dodati glasbo in različne 

učinke.  

 

 
Slika 3: Izdelava scene 

Vir: Lasten 

 

https://youtu.be/ILnuXFwUD1M
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Slika 4: Izdelava animacije 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Slow motion animacija je za učence zelo zanimiva. Učence je zelo 

zmotivirala za nadaljnje delo pri izbirnem predmetu Multimedija. Res 

je, da smo za te animacije porabili kar nekaj ur, se je pa izplačalo. 

Učenci so bili zelo ponosni na svoje stvaritve in so jih z veseljem 

pokazali vrtčevskim otrokom. S tem jim je bil tudi bolj jasen način 

izdelave  filma, kar je bil naš naslednji projekt.  
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Lutka – povezava med področji 

kurikuluma 

 

VESNA KOREN, dipl. vzg.  

vesna.koren@gmail.com 

 

Povzetek: Kadar govorimo o lutkah, večina najprej pomisli na otroke 

in na lutkovno gledališče. Lutke so lahko mnogo več. Tisti, ki se z 

lutkami ukvarjajo, poudarjajo, da imajo lutke vpliv na različna 

področja otrokovega razvoja. Zanimalo nas je, kako lahko z lutko 

izboljšamo vrtčevski vsakdan. V teoretičnem delu članka je 

predstavljen kurikulum za vrtce, vpliv lutke na razvoj otrok ter 

možnosti uporabe lutke v vrtcu oziroma šoli. Nadalje je predstavljena 

povezava med delom z lutko in kurikularnimi področji. Iskali smo 

različne možnosti dela z lutkami in načine kako jih vključiti v vsa 

področja kurikuluma, ne le v umetnost. Raziskovali smo učinke lutk 

na motiviranost otrok, vpliv lutk na interakcijo med otroki in socialne 

stike med njimi ter vpliv lutke na samo organizacijo in delo vzgojitelja 

ter na odnos med vzgojiteljem in otroki.   

 

Ključne besede: lutka, področja dejavnosti, kurikulum 

 

Abstract: When we talk about puppets, most first think of children 

and puppet theater. Puppets can be much more. Those who deal 

with puppets point out that puppets have an impact on different 

areas of child development. We were interested in how we can 

improve days spent in kindergarten with a puppet. The theoretical 

part of the article presents the curriculum for kindergartens, the 

impact of the puppet on children’s development and the possibility 

of using the puppet in kindergarten or school. The subject is further 

presented    Article continues with presenting the link between 

working with puppet and curricular areas. We were looking for 

different ways to work with puppets and ways to incorporate them 

into all areas of the curriculum, not just the arts. We investigated the 

effects puppets have on children's motivation, the influence of 

puppets on children's interaction and social contacts between them, 

and the influence of the puppet on the organization and work of the 

educator and on the relationship between the kindergarten teacher 

and the children. 

 

Keywords: puppet, areas of activity, curriculum 
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UVOD 

Otroštvo je čas, ko se ponavadi prvič srečamo z lutko. Otroci 

animirajo svoje najljubše igrače, si v vrtcu ogledajo lutkovno 

predstavo vzgojiteljev ali pa jih starši peljejo v lutkovno gledališče. 

Lutka na prvi pogled ni nič posebnega, le del otroške igre. Toda 

poglobljeno delo z lutko odkrije mnogo več. Lutka otroka potolaži, ga 

nasmeje, spodbuja, lahko pomaga razvijati otrokove zmožnosti na 

kognitivnem, emocionalnem in socialnem področju. Pri izdelavi lutke 

otrok razvija fino motoriko, pri vodenju lutke pa motoriko in 

usklajenost celega telesa. Lutka je lahko most v komunikaciji med 

otrokom in odraslim, odraslemu pomaga razumeti otroški pogled na 

svet in še veliko več.  

 

Naloge predšolske vzgoje 

Kurikulum za vrtce (1999) zajema temeljna načela, cilje področij 

dejavnosti, predlaga primere vsebine ter dejavnosti in opiše vlogo 

odraslih. Po njem so vzgojitelji pri načrtovanju dela v vrtcu zavezani 

k upoštevanju skupnih zakonitosti o otrokovem razvoju: 

− razvoj otrok poteka skozi razvojna obdobja oziroma določene 

zaporedne stopnje,  

− psihični procesi, kot so govor, čustva, mišljenje … se razvijajo v 

vseh razvojnih obdobjih,   

− področja razvoja se med seboj prepletajo,  

− kritična obdobja razvoja so najbolj ustrezna za učenje in razvoj 

določene spretnosti,   

− med otroki so individualne razlike v razvoju,  

− otrokov razvoj je ves čas povezan z učenjem in poučevanjem,  

− ter k upoštevanju načel predšolske vzgoje:  

− predšolska vzgoja ni priprava za šolo oziroma kasnejše 

izobraževanje, ampak je pomembna za razvoj otroka,  

− področja in dnevna rutina se prepletajo, 

− graditi je potrebno na otrokovih zmožnostih, mu s pomočjo 

smiselnih problemov omogočiti aktivno učenje, izkušnje, 

izražanje, doživljanje,  

− otrokovo učenje temelji na konkretnih izkušnjah in neposredni 

aktivnosti, na notranji motivaciji, reševanju konkretnih 

problemov in pridobivanju socialnih izkušenj,  

− najpomembnejša dejavnost je igra, saj se v njej povežejo različna 

področja kurikula (Kurikulum, 1999). 

 

To je strokovna podlaga za delo v vrtcu. Praktična izpeljava oziroma 

izvedbeni kurikulum pa je naloga vzgojitelja. Svoje znanje mora 

prenesti v prakso, ga združiti z aktualnimi dogodki, okoljem, 

potrebami skupine, ga povezati z lokalno skupnostjo in različnimi 

institucijami.  Pri tem mora upoštevati razvojne značilnosti otrok, 

pripraviti dejavnosti, ki vzpodbujajo lastno aktivnost otrok, 

omogočiti mora varno in prijazno okolje, da lahko otrok razvija svoje 

potenciale na sebi lasten način, ga voditi, podpirati in spodbujati 

njegovo napredovanje (Kurikulum, 1999). 
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Velikokrat spregledan, vendar prav tako pomemben dejavnik pri 

delu v vrtcu je prikriti kurikulum. Sem spadajo tista dejanja in težnje, 

ki niso neposredno načrtovani. To so vzgojiteljeve moralne vrednote, 

stereotipi, ideologija, politični in verski nazori, ter njegova 

pričakovanja in prepričanja v zvezi z vzgojo otrok (Kroflič, 2005, str. 

33–35).  

 

Vloga lutke v predšolski vzgoji 

Vzgojitelj s pomočjo svojega znanja, iznajdljivosti, domišljije in svojih 

prepričanj, zahteve kurikuluma prenaša v prakso. Vzgojitelj skrbi za 

otrokov vsesplošni, telesni in duševni razvoj. To delo mu lahko olajša 

lutka. Lutka lahko predstavlja človeka, žival ali katerikoli predmet. 

Vendar predmet postane lutka šele, ko ga animiramo, oživimo. Ne 

glede na to, ali je lutka izdelana do potankosti, ali pa je le navadna 

palica, lutka postane šele v lutkarjevih rokah. Lutkar s svojo energijo, 

pozornostjo, gibom in pogledom prepriča gledalca, da je lutka živa. 

Ko lutka oživi, lutkar izgine, svoje mesto prepusti lutki. Za razliko od 

dramskega gledališča, kjer se igralec sam izpostavi na odru, mora v 

lutkovnem gledališču v ospredje priti lutka, igralčev jaz pa se mora 

umakniti (Korošec, 2006, str. 109). Ravno ta umik lutkarja mu daje 

možnost, da se skrije za lutko oziroma, da lutko uporabi kot ščit. 

Izpostavljena je lutka in ne animator. Lutka izrazi njegove misli, 

stališča, lutka tekmuje in vzpostavlja komunikacijo (Majaron, 2006, 

str. 97). Otrok verjame v lutko. Majaron (2000) primerja to vero z 

animizmom, kjer ima vsaka stvar svojo dušo. Za otroka jo ima tudi 

lutka. Lažje se poveže z lutko, lažje ji zaupa in vzpostavi kontakt, ker 

je lutka avtoriteta, ki jo je izbral sam.  Tisti, ki se ukvarjajo z lutkami, 

ugotavljajo, da ima lutka močan vpliv na otrokov kognitivni, socialni 

in emocionalni razvoj.  

 

Igra z lutko vpliva na razvoj domišljije in ustvarjalnosti. Z lutko otrok 

dobi možnost, da pridobljene izkušnje kreativno uporabi. Skozi 

dramsko igro se otrok uči razločevati med realnim in fantazijskim 

svetom, ustvari svoj svet, v katerem lahko počne stvari, ki jih v 

realnosti ne more. Otroci s svojo aktivno vlogo v lutkovni dejavnosti 

spoznavajo, da je vsak prispevan delček pomemben za uspešnost 

predstave, da je vsak sodelujoči pomemben za končno predstavo in 

tako pridobivajo na samozavesti in si gradijo pozitivno samopodobo. 

Ob igri z lutko se otroci učijo komunikacije, reševanja konfliktov, 

usklajevanja mnenj, naučiti se morajo medsebojnega spoštovanja in 

sprejemanja idej drugih, vse to zaradi istega cilja – priprave prizora. 

Lutka omogoči otroku sprejemljivo izražanje čustev, ki jih lahko izrazi 

skozi prizor in tako reši notranji konflikt. Lutka je lahko spodbuda za 

govorni razvoj, sprva preko neverbalne komunikacije, ki se počasi 

spremeni v verbalno. Pri igri z lutko se mora otrok vživeti v različne 

vloge, se postaviti v njen položaj, jo razumeti in sprejeti njene 

občutke. S tem povečuje svojo občutljivost za čustva drugih 

(Korošec, 2006, str. 112–122). Vsak otrok je edinstvena osebnost. 

Nekateri so plašni, vase zaprti, drugi odprti, družabni … naloga 

vzgojitelja je, da vse otroke sprejme in jim omogoči razvoj in 
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napredovanje na njim lasten način. S pomočjo lutke si delo olajša. Pri 

tem je pomembno, da ima nekaj znanja o lutkah in da tudi sam 

verjame vanje. Vzgojitelj mora sam uporabljati lutke in verjeti v 

njihovo moč, to pa pomeni, da sam postane »drugi« v razredu 

oziroma v skupini (Majaron, 2000). Porenta (2003, str. 182) 

priporoča uporabo lutke, ki jo lahko uporabimo na različne načine: 

kot motivacijo, drugega učitelja, učenca, ki ima ponavadi težave, 

posrednika pri komunikaciji, spodbujevalko ustvarjalnosti, kot 

umetniško sredstvo … Uporaba lutke pri delu ima več prednosti. 

Vzgojitelj lažje razume otroka in njegovo vedenje, saj otrok preko 

lutke lažje izraža svoja čustva in hotenja. Otrok preko lutke spozna 

drugačnega vzgojitelja, namesto avtoritete ga vidi kot nekoga, ki 

prinaša igro in sproščenost. Uporaba lutke poveča vzgojiteljevo 

kreativnost, s tem pa tudi na kreativnost učnega procesa in otroško 

ustvarjalnost. Igra z lutko omogoča alternativne učne izkušnje in 

nenazadnje ustvarja sproščeno vzdušje v katerem otroci lažje pridejo 

do cilja (Korošec, 2006, str. 125–127). 

 

Raziskava 

Namen, metode in cilji  

Podatke smo zbirali s pomočjo kvalitativne raziskave, ki je potekala 

tri leta. Naš pristop je bil akcijsko raziskovanje, pri katerem smo 

vpeljali spremembe v samo delo v skupini, jih spremljali in evalvirali. 

V opazovanje je bilo vključenih 48 otrok, dve vrtčevski skupini, v 

starosti od štiri do šest let. Prva skupina otrok (24 otrok) je bila 

opazovana eno, druga (24 otrok) pa dve leti.  

Namen raziskave je bil zasnovati in izvesti dejavnosti, s katerimi bi 

lutko vključili v vsa področja kurikuluma in ugotoviti, kako to vpliva 

na medosebne odnose v skupini, tako med otroki kot med otroki in 

vzgojiteljem, kako vpliva lutka na motivacijo otrok ter na samo delo 

vzgojitelja. Pri izvedbi smo uporabljali različne metode, ki so se med 

seboj prepletale in dopolnjevale. Metodo opazovanja, metodo 

demonstracije, metodo igre, metodo pogovora, metodo lastne 

aktivnosti in metodo poslušanja. Sledili smo predvsem načelu 

aktivnega učenja in zagotavljanju možnosti verbalizacije, zato je bil 

poudarek na lastni aktivnosti, igri, čutnem zaznavanju, opazovanju in 

pogovoru.  

 Cilji, ki smo jih skozi raziskavo zasledovali, so bili:  

− vpeljava lutke na vsa področja kurikuluma,  

− notranja motiviranost otrok, 

− izboljšanje medosebnih odnosov v skupini, 

− boljša organizacija dela vzgojitelja, 

− večja povezanost vzgojitelja in otrok.  

 

Potek in dejavnosti po področjih  

Obe vključeni skupini sta imeli svojo lutko ljubljenko. Prva skupina je 

imela telesno lutko pujsa Teodorja, druga pa telesno lutko Piko 

Nogavičko. Lutka ljubljenka je bila povezovalni člen vseh dejavnosti 

in je spremljala skupino vsepovsod. Z njuno pomočjo so otroci 
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spoznavali različne vrste lutk in gledališče. Vloga lutk ljubljenk je bila 

različna, odvisno od vrste dejavnosti. Včasih sta bili v vlogi vzgojitelja 

in sta otrokom predstavili novo dejavnost, jih usmerjali in spodbujali, 

včasih sta bili kot eden od otrok in sta se skupaj z njimi učili, odkrivali 

in aktivno sodelovali, bili sta tudi opazovalki, ki sta ves čas spremljali 

delo v vrtcu, saj sta imeli posebno mesto, od koder sta videli celotno 

dogajanje. Bili sta povezovalki, zaupnici, učiteljici, svetovalki, 

prijateljici … Lutki sta vsako jutro vodili jutranje razgibavanje, 

spremljali otroke pri rutini (umivanje rok, hranjenje, počitek), jim 

dnevno pripravljali različne naloge in dejavnosti z različnih področij. 

V nadaljevanju so predstavljena področja in dejavnosti, v katere smo 

vključili lutke.  

Jezik  

Lutki ljubljenki so otroci najprej spoznali preko knjig, šele nato v živo. 

Skupaj z lutko so se poglabljali v zgodbo, jo razčlenjevali in na koncu 

tudi dramatizirali. Skupaj so reševali probleme različnih književnih 

junakov, se z njimi poistovetili, si izmišljevali nove konce zgodbe. 

Lutka jih je vodila pri ustvarjanju svoje knjige – od pisanja zgodbe, 

izdelave ilustracij, do tiska. Otroci so se skupaj z lutkama učili izdelati 

vabilo za starše. Izdelali so vabili za delavnico izdelovanja lutk in 

lutkovno predstavo.  

 
Slika 1: Pomoč lutke pri spoznavanju književnih junakov 

Vir: Lasten 

 

Matematika  

Otroci so razvrščali lutke po velikosti, barvi, vrsti. Preko kamišibaja z 

lutkami so spoznali geometrijske like. S pomočjo didaktičnih iger so 

sestavljali preproste lutke (dobili so navodila in material, ki so ga 

morali v ustreznem zaporedju sestaviti: določeno število zamaškov 

različnih barv so morali nanizati na vrvico v pravilnem zaporedju in 

sestaviti lutko gosenico; iz različnih geometrijskih likov so sestavili 

preprosto lutko na palici …).  

Narava  

Otroci so iz odpadnega materiala izdelovali lutke in spoznavali 

pomen reciklaže. S pomočjo senčnih lutk so aktivno spoznavali 

svetlobo in senco. Z lutkama ljubljenkama so spoznavali in nabirali 
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različna zelišča, opazovali naravo skozi vse letne čase, pekli piškote 

in izdelali metin sirup.  

Gibanje  

Lutke so dober motivator za gibanje. Vsako jutro so se otroci z 

lutkama razgibali. Pri spoznavanju različnih vrst lutk so se otroci sami 

spremenili v lutke in poskušali posnemati njihovo gibanje. Najprej so 

si jih dobro ogledali, se z njimi poigrali in nato posnemali. Prelevili so 

se v marionete, ploske lutke, mimične lutke in ročne lutke. Odkrivali 

so zmožnosti lutk in svojih teles. Pri sami izdelavi lutk so urili prstne 

spretnosti z rezanjem, risanjem, lepljenjem … 

Družba  

Otroci so spoznavali različne poklice v gledališču in usvajali gledališki 

bonton. Z  lutkama so preko zgodbe spoznavali stereotipe, se o njih 

pogovarjali, iskali vzporednice med zgodbo in svojim obnašanjem. 

Dejavnosti so bile velikokrat zastavljene v obliki skupinskega dela, 

kjer so morali otroci delati skupaj, da so dosegli cilj.  

Umetnost  

Otroci so se spoznavali z lutkovnim gledališčem, izdelovali so lutke in 

odre različnih vrst, nastopali so v dramatizacijah. S pomočjo različnih 

prstnih lutk so se učili novih pesmi. Ustvarjali in podoživljali so z 

različnimi materiali in likovnimi tehnikami (glina, tuš, tempera barve, 

monotipija … ).  

Dnevna rutina in spremljevalne dejavnosti  

Lutka je bila tudi del rutine. Otroke je spremljala in spodbujala pri 

prehranjevanju in pravilni drži pisal in pribora. Stare rokavice smo 

spremenili v lutke, ki so prikazale pravilno umivanje rok, posebna 

lutka je opozarjala otroke na hidracijo. Skozi vse leto je bil otrokom 

na voljo lutkovni kotiček, v katerem so imeli na izbiro različne vrste 

lutk in material za izdelavo novih. Za rojstnodnevna darila so otroci 

dobili komplet »Sestavi si lutko«.  

 

 
Slika 2: Priprava odra za lutke 

Vir: Lasten 

 

Evalvacija in rezultati 

Lutko je možno vključiti na vsa področja kurikuluma. Kot lutka 

ljubljenka je bila povezovalka vseh področij. Bila je motivator, učitelj, 

svetovalec in zaupnik otrok. Vendar smo želeli lutko vključiti na 

različne načine, ne le kot spremljevalko dejavnosti, temveč kot del 
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dejavnosti ali dejavnost samo. Z izdelavo lutk so otroci utrjevali 

barve, šteli, razvrščali, se urili v finomotoriki, se učili o pomembnosti 

zmanjševanja odpadkov z izdelavo lutke iz odpadnega materiala, z 

lutkami so se učili nove pesmi … Motiviranost otrok je bila ves čas 

zelo velika. Lutko ljubljenko so sprejeli za svojo v trenutku, ko je 

stopila v igralnico. Tudi kadar je bila na svojem mestu, so ji izkazovali 

svojo naklonjenost z bežnimi pozdravi in dotiki. Lutka je dosti bolj 

pritegnila pozornost kot vzgojiteljica. Dovolj je bilo, da smo jo vzeli v 

roke in so otroci že bili v pripravljenosti. Otroci, ki so bili vase zaprti 

so se tekom leta odprli in pričeli sodelovati v skupinskih pogovorih. S 

pomočjo lutke so se lažje vključili tudi tuje govoreči otroci. Dejavnosti 

so bile zastavljene tako, da so bili otroci ves čas aktivno vključeni v 

delo in raziskovanje. Pri tem jih je usmerjala, jim dajala naloge in jih 

spodbujala lutka ljubljenka. 

 

 
Slika 3: Lutkovna predstava 

Vir: Lasten 

Opazili smo, da se je komunikacija med otroki izboljšala, stiki med 

njimi so postali pristnejši, otroke, ki so jih prej pogosto izločili iz igre 

zaradi slabega poznavanja slovenskega jezika, so pričeli vključevati 

medse. Skupina je postala bolje povezana, otroci niso več iskali svojih 

stalnih igralnih skupinic ali izbirali vedno istih otrok za igro. V skupini 

smo čutili boljšo povezanost tudi z vzgojiteljico. Sprva so se s svojimi 

težavami in svojimi željami obračali predvsem na lutko, kasneje pa 

so se odprli tudi vzgojiteljici. Otroci so samoiniciativno pričeli bolj 

pogosto posegati po lutkah, postali so spretnejši pri rokovanju z njimi 

in njihov nastop je bil samozavestnejši in suverenejši kot na začetku 

opazovanja. Priprava dejavnosti, ki vključuje lutke na vseh področjih, 

je zahtevala veliko organizacije, dela, raziskovanja in inovativnosti 

vzgojiteljice. Ugotovili smo, da lutka po eni strani olajša delo 

vzgojitelja, ker je z njo lažje motivirati otroke, otroci se lutki hitreje 

odprejo in ji lažje zaupajo. Po drugi strani pa mora biti vzgojitelj 

pripravljen na to, da svoje mesto prepusti lutki, vso svojo energijo 

mora usmeriti vanjo, kar včasih ni enostavno. Opazili smo, da so 

otroci hitro izgubili zanimanje za lutko, če nismo pri animiranju lutke 

bili povsem pri stvari. Za uspešno animiranje lutke je potrebno nekaj 

znanja in veselje do lutkovnega sveta, saj otroci ves čas spremljajo 

naš odnos do lutke in ga zrcalijo, posnemajo našo animacijo, govor 

in igro. Cilji so bili doseženi.  
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ZAKLJUČEK 

Lutke lahko popolnoma spremenijo pogled na določeno dejavnost. 

Pomembno je, da otrokom omogočimo aktivno vključevanje in 

raziskovanje, ki poveča njihovo notranjo motivacijo. Uporaba lutke v 

vrtcu prinaša nove izzive za vzgojitelja in otroke, popestri dejavnosti, 

poveže skupino, odpira nove možnosti raziskovanja, nove teme, 

prinaša nova znanja in neprecenljive izkušnje. Poglobljeno delo z 

lutko, raziskovanje njenih zmožnosti in praktična uporaba lutke je 

pustila velik vtis tudi na nas. V tem času smo se prek lutke resnično 

povezali z otroki, ki so nam dnevno zaupali svoje skrivnosti, želje in 

težave. Lutka je tudi nam pomagala pri bolj odprtem odnosu, sami 

smo postali bolj kritični do sebe in svojega nastopa, saj smo ugotovili, 

da moč lutke izgine, če nismo mi povsem prisotni. Spoznali smo, da 

lahko lutka ob pravi uporabi postane nepogrešljiv pomočnik in del 

skupine, ki ne le popestri vsakodnevne dejavnosti, ampak izboljša 

odnose in spodbuja našo osebno rast.  
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Pozdravljeni bodoči prvošolci 
 

ALENKA KUHAR, dipl. vzgojitelj pred. otrok 

alenkakuhar27@gmail.com 

 

Povzetek: Poleg posredovanja znanja in organiziranja učnega 

procesa, nosi šola pomembno vlogo, odgovornost in skrb za socialni 

razvoj otrok, ki je izredno pomemben. Učitelji imamo pri tem veliko 

vlogo. Pomagati moramo krepiti in razvijati prosocialno vedenje 

učencev, razvijati socialne spretnosti, saj le-te pomembno oblikujejo 

osebnost mladega človeka. Tega se sama ves čas zavedam. Socialno 

učenje vpletamo v vsakodnevno šolsko življenje. Pri predstavljeni 

dejavnosti sem se osredotočila na razvijanje empatije. Tako so se 

sedanji prvošolci povezali z bodočimi prvošolci in jim posredovali 

svoje izkušnje. Poglobili smo se v to, kako so se pred enim letom 

počutili sami in kako se sedaj počutijo drugi. Prvošolci so jih tako lažje 

razumeli, jim pomagali, spodbujali ter tako razvijali prosocialno 

vedenje.  

 

Ključne besede: prvošolci, prosocialno vedenje, empatija, izkušnje    

 

Abstract: In addition to imparting knowledge and organizing the 

learning process, the school has an important role, responsibility and 

care for the social development of children, which is extremely 

important. Teachers have a big role to play in this. We need to help 

strengthen and develop students' prosocial behavior, develop social 

skills, as these significantly shape the personality of a young person. 

I am aware of this all the time. We involve social learning in everyday 

school life. In the activity presented, I focused on developing 

empathy. Thus, the current first-graders connected with the future 

first-graders and shared their experiences with them. We delved into 

how they felt on their own a year ago and how others feel now. The 

first-graders found it easier to understand them, help them, 

encourage them and thus develop prosocial behavior. 

 

Keywords: first graders, prosocial behavior, empathy, experience 
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UVOD 

V našem 1. B razredu smo sodelovali v vseslovenski akciji Pišem z 

roko. Pogovarjali smo se o medsebojnih odnosih, prijateljstvu, kako 

lahko vsak prispeva, da bi se vsi dobro počutili, katere so tiste 

vrednote in načini, da smo zadovoljni, povezani, veseli, se dobro 

počutimo, se raje družimo in seveda hodimo v šolo. Našli smo veliko 

besed za pozitivne načine, ki jih že udejanjamo, ampak lahko pa še 

več novih vključimo v naš šolski vsakdan: pomagam, posojam, te 

počakam, potolažim, poslušam, sprejemam, rad se smejim, igram s 

teboj, sem zabaven, prijazen, dober, vesel, spoštljiv, rad te imam, te 

povabim, sodelujem ... Te besede sem zapisovala na tablo. Učenci so 

jih preslikali in napisali na lističe. Z besedami in likovno ustvarjenimi 

rokami, ki se držijo in so obrnjene k velikemu srcu, smo izdelali velik 

plakat prijateljstva. Plakat nas s stene opominja, da ne pozabimo na 

trud za dobre medsebojne odnose. Ko sem razmišljala, kako bi lahko 

še bolj razvijali socialne veščine, sem videla priložnost, da bi se tokrat 

bolj osredotočili na empatijo: kako se počuti drugi, kaj ga skrbi, česa 

ga je strah, mu lahko pomagam? Ideja: povezali se bomo z bodočimi 

prvošolčki iz vrtca, ki jeseni pridejo v našo šolo, jim pomagali pri 

koraku, ki so ga naši prvošolci že naredili. Z lastnimi zapisi ter 

narisanimi risbami jim bodo posredovali svoje izkušnje. Povabili jih 

bomo tudi na obisk. In navsezadnje postali bodo njihovi novi šolski 

prijatelji. In tako smo šli v akcijo. 

 

 

Socialni razvoj otroka 

Socialni razvoj otroka je opredeljen kot individualni razvoj otroka, ki 

je usmerjen k vzpostavljanju kontaktov z različnimi osebami in 

oblikovanju medosebnih odnosov. Pomeni doseganje zrelosti v 

socialnih odnosih. Po mnenju nekaterih avtorjev imajo v otrokovem 

zgodnjem socialnem življenju najpomembnejšo vlogo starši, vendar 

se že v zgodnje otrokovo socialno življenje vključujejo vrstniki, ki se 

jim celo pripisuje pomembnejša vloga v razvoju osebnosti. Otrok za 

socialni razvoj poleg družine in institucij potrebuje tudi druge otroke, 

od katerih pridobi drugačne socialne izkušnje. Komunikacija z vrstniki 

se opazno povečuje po šestem letu, saj je čas, ki ga otroci preživijo s 

starši, v obratnem sorazmerju s časom, ki ga ti preživijo z vrstniki. 

Pogoj za razvoj socialnih interakcij med vrstniki je »preseganje 

egocentrizma, ki se kaže v razvoju čustvene in socialne empatije, 

razumevanju sebe in drugih« (Marjanovič Umek in Zupančič v 

Brodnik, 2015, str. 30).  Socialne interakcije otroku omogočajo, da se 

uči sposobnosti vživljanja v drugega, presojanja svojih želja, misli, 

namenov in dejanj z vidika druge osebe in tudi vzajemnosti pravil. V 

procesu socialnega razvoja svojega vedenja ne regulira le glede na 

lastne želje, temveč jih prične usklajevati z željami ter potrebami 

drugih, s predvidevanjem reakcij drugih na lastna dejanja (Brodnik, 

2015). 
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Socialni razvoj otroka ob vstopu v šolo 

Otroci, vključeni v vrtec, že prilagajajo svoje vedenje zahtevam 

vzgojne institucije, vrstnikom in vzgojiteljicam. S prehodom v 

osnovno šolo pa se otrokovo socialno okolje še razširi. Otroci so ob 

vstopu v šolo postavljeni pred številne nove zahteve glede učne 

uspešnosti, delavnosti, novih pravil vedenja – spoprijeti se morajo z 

učnimi izzivi, spoznati učiteljico in njena pričakovanja, se uveljaviti v 

novi skupini vrstnikov ter se znajti v novem prostoru šole. S tem otrok 

razvija tudi svoje komunikacijske spretnosti, socialno vedenje in 

strategije za nadzor svojega vedenja. Hkrati razvija tudi sposobnost 

razumevanja namer, želja, potreb, čustvenih odzivov, pričakovanj in 

vedenja drugih. Ravno sposobnost prevzemanja perspektive 

drugega je tisto, kar šolskemu otroku omogoča, da se ustrezno 

odziva v socialnem okolju. Ustrezne interakcije otroku nudijo osebno 

zadovoljstvo, pozitivne reakcije pa so tudi vir izgradnje otrokove 

samopodobe (Brodnik, 2015). 

 

Prosocialno vedenje 

Prosocialno vedenje predstavlja pozitivne oblike socialnega vedenja: 

nudenje pomoči drugim, deljenje z drugimi, sodelovanje, 

enakopravnost, spodbujanje skupine, tolažbo, upoštevanje potreb 

drugih, obrambo drugih in konstruktivno reševanje problemov na 

področju medosebnih odnosov. To je vedenje, ki je koristno za druge, 

ki socialne odnose podpira in spodbuja. Ima pozitivne vplive na 

osebe, ki ga izvajajo, namreč izboljšuje dobro počutje, vzbuja 

pozitivna čustva in izboljšuje odnose z ljudmi v skupnosti. S starostjo 

se pri otrocih prosocialno vedenje krepi, ker upada delež agresivnega 

vedenja med vrstniki in v ospredje vse bolj vstopa pogovor kot orodje 

socialnih odnosov, prav tako razni načini medsebojne pomoči. Z 

vstopom v šolo mora tako imeti otrok že razvito določeno stopnjo 

prosocialnega vedenja, ki zajema spoštovanje drugih, zanimanje, 

skrb zanje ter pripravljenost deliti z drugimi. Veliko število raziskav 

kaže tudi na to, da je prosocialno vedenje bolj pogosto pri deklicah 

kot pri dečkih, čeprav naj bi bile razlike med spoloma majhne. Deklice 

naj bi bile bolj pripravljene pomagati drugim in bolj empatične. V eni 

izmed novejših študij so ugotovili, da na prosocialno vedenje deklet 

neposredno vplivajo čustveni dejavniki, na prosocialno vedenje 

dečkov pa moralno spoznanje. Te razlike pojasnjujejo s tem, da so 

dekleta bolj občutljiva na medosebne dražljaje in izražajo skrb za 

čustvene reakcije drugih, medtem ko fantje običajno sledijo etiki 

pravičnosti. Otroci, ki prihajajo iz spodbudnega okolja, do vstopa v 

šolo že razvijejo komunikacijske spretnosti in socialno razumevanje 

do te mere, da jim omogočajo sodelovanje z vrstniki. Pomanjkljivi 

vzorci socialnega vedenja ovirajo učinkovito vključitev med vrstnike. 

Z besedo »prosocialnost« se označuje tista vedenja, katerih namen 

je pomagati drugi osebi ali skupini, ne da bi bila vnaprej ponujena 

neka oblika zunanjega nagrajevanja oziroma povračila. To pomeni, 

da ponotranjimo ustrezne moralne norme, zaradi katerih se 

pozitivno socialno vedenje (pomoč drugemu ali skupnosti) aktivira 

zaradi vrednot, ne pa zaradi čiste logike izmenjave ali zaradi osebnih 
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koristi ( Stepančič, 2020). Warden in Christy (v Stepančič, 2020) sta v 

svoji raziskavi s pomočjo analize vsebine določila naslednje 

kategorije prosocialnega vedenja:  

− deljenje (deljenje lastnine, dajanje daril),  

− pomoč (fizična ali praktična pomoč, na primer pri šolskem delu 

ali po nezgodi, dobrodelna dejanja),  

− skrb (psihološka podpora, tolažba, empatija, lojalnost)  

− vključevanje (spoprijateljevanje, izražanje naklonjenosti, igra, 

pogovor). 

 

Prosocialni otroci v socialnih situacijah redkeje doživljajo negativna 

čustva, s problemi se spoprijemajo na bolj konstruktiven način ter 

pogosteje izražajo socialno pričakovano vedenje, kot to velja za 

otroke, ki se redko vedejo prosocialno (Papalia v Stepančič, 2020). 

Otroci, ki se vedejo prosocialno, so tudi bolj priljubljeni med vrstniki, 

razvijajo globlja prijateljstva, imajo boljše samospoštovanje, 

pogosteje prevzemajo vodilne vloge in so bolj uspešni v šoli. 

Spretnosti prosocialnega vedenja so dokazano povezane z otrokovo 

uspešnostjo v šoli. Danes prevladuje mnenje, da so empatija, 

altruizem in pripravljenost na prosocialno vedenje lastnemu 

človeštvu in eden od pogojev za preživetje. 

 

Empatija 

»Empatija je opredeljena kot oblika čustvenega vživljanja v druge 

ljudi in je ena od najmočnejših oblik prosocialnega vedenja. Kadar 

posameznik, ki opazuje drugega človeka v stiski, doživlja podobno 

stanje, začuti potrebo, da mu pomaga. Vživljamo se v čustva, želje, 

interese in stališča. Empatija je »zmožnost videti z očmi drugega, 

slišati z ušesi drugega in čutiti s srcem drugega« (Mikuš Kos v 

Stepančič, 2020). Empatija ima velik pomen znotraj medosebnih 

odnosov in je osnova za čustveno prilagajanje, odprtost in 

rahločutnost. Lahko povzroči nesebično skrb in zavestno željo 

pomagati drugemu, kar pomeni, da razvija prosocialno vedenje. 

Posameznika, ki pomaga drugim, z veseljem sprejme vsako okolje, 

poleg tega pa takšne oblike vedenja posamezniku v skupini 

velikokrat prinesejo višji status, večjo priljubljenost, hitreje dobi 

položaj vodje, drugi ljudje pa se raje zatekajo k osebi, ki je izrazito 

prosocialna (Stepančič, 2020).  

 

Primer dobre prakse –V šoli je lepo 

Ker lahko otrok preko doživljanja pravljice lažje prebudi občutke, se 

vživlja v drugega in razumeva sporočila, smo prebrali pravljico Mala 

miška in njeno veliko srce. Miška je bila v zgodbi sočutna, prijazna, s 

svojo dobroto in ljubeznijo je pomagala svojemu prijatelju medvedu, 

pa tudi ježu, njej pa sta pomagala lisjak in veverica. Čutila je, da 

medved potrebuje pomoč. Otroci so zares globoko in doživljajoče 

poslušali pravljico, saj je bila pravljica zelo čustvena. Nekateri so me 

prosili, če jo bomo lahko še kdaj prebrali. Medved na koncu reče:« 

Hrano si lahko naberem kjerkoli v gozdu, pravih prijateljev pa ni tako 
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lahko najti. Miška, ti imaš zares veliko srce.« Ko sem končala, sem jih 

vprašala » Kaj pomeni veliko srce?« Naštevali so:  

− »da si zelo prijazen«, 

− »da zelo veliko pomagaš drugim, ker jih imaš rad«, 

− »da se lepo z drugimi razumeš«, 

− »da si vljuden«, 

− »da, če je kdo žalosten, ga potolažiš«, 

− »pomagaš: ne ve, na katero stran v zvezku mora pisati, slepemu 

na cesti, pri računanju ...«, 

− »povabiš nekoga v igro, če se igra sam«, 

− »posojamo: lepilo, škarje, svinčnik, barvice ...«. 

 

Dejala sem jim, da bi lahko pomagali tudi otrokom, ki so sedaj še v 

vrtcu, pridejo pa jeseni v našo šolo, v 1. razred. Ne vedo, kako je v 

šoli, morda jih skrbi, oni pa imajo sedaj izkušnje in bi jim znali zato 

pomagati. Imajo morda idejo, na kakšen način bi jim sporočili, kako 

je v šoli? Povedali so: »Preko računalnika, pisma, po telefonu«. 

Dogovorili smo se, da bomo izbrali pismo. Naredili bomo našo 

slikanico »Kako se imamo v 1. razredu« in jim jo poslali po pošti. 

Najprej smo imeli pogovor, nato pa je vsak na eno stran narisal, na 

drugo stran pa napisal, kako je v šoli, kaj delamo, kaj jim je všeč, kaj 

so se naučili … Spodbudila sem jih k razmišljanju in jih vprašala: 

»Kako ste se vi počutili, ko ste bili še v vrtcu, je tudi vas kaj skrbelo, 

kaj ste razmišljali?« Odgovori učencev so bili: 

− »Nisem vedela, kakšni bodo sošolci in sošolke, ker jih ne bom 

poznala«, 

− »Nisem vedela, v kateri razred bom šla«, 

− »Da bodo pretežki računi«, 

− »Kako velika bo šola, kakšni bodo prostori (telovadnica, razredi, 

hodnik)«, 

− »Kakšni bodo zvezki«. 

 

Nato sem jih vprašala: »Kaj vam je zdaj v šoli všeč?« Njihovi odgovori 

so bili:  

➢ »Da se učimo črke, da smo se naučili vse črke«, 

➢ »Da so prijazne učiteljice«, 

➢ »Da imam dobre prijatelje«, 

➢ »Da tudi hodimo na igrišče in se tam igramo«, 

➢ »Da so sošolci prijazni do mene«, 

➢ »V šoli imamo krožke« (gimnastiko, košarko, nogomet),  

➢ »Na krožkih lahko dobiš tudi pokal«, 

➢ »Da imamo več igrišč in ne bi vsi hodili samo na eno igrišče«, 

➢ »Da imamo igrišče, igrače in malico, ker sem si jaz 

predstavljala čist brez tega«, 

➢ »Da srečam svojega bratranca, ki je v višjem razredu«, 

➢ »Da delamo lepe slike in izdelke za likovni pouk«, 

➢ »Da se učimo lepe pesmice«, 

➢ »Da imamo telovadbo, da se razgibamo«, 

➢ »Da okrasimo okna«. 
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Slika 1: Risbe otrok 

Vir: Lasten 

 

Naslednje vprašanje za razmišljanje je bilo: »Kaj ste se v 1. razredu 

naučili?« Odgovarjali so: 

➢ »Abecedo in vse črke«, 

➢ »Šteti in Računati«, 

➢ »Da znamo dobro razmislit«, 

➢ »Da znamo pravilno napisati številke in vse črke«, 

➢ »Znamo brati«, 

➢ »Ker poznam številke, poznam gledati na uro«, 

➢ »Levo in desno«, 

➢ »Lepše risat«.  

 
Slika 2: Odgovori otrok, kaj so se naučili v 1. razredu 

Vir: Lasten 

 

V risbah in lastnih zapisih pa so jim želeli predstaviti šolo, naštevali 

so: »Imamo telovadnico, kakšne igrače, šolski koledar, tempera 

barvice ...« ,»Če ne veste, to je tabla«, » V šoli so prijazne učiteljice«, 

»V šoli imamo sošolce in sošolke, prijatelje«,» V šoli je igrišče«, »V 

šoli je odlično kosilo«. Zapisali in narisali so, kaj delajo in kaj so se 

naučili: »V šoli so dežurni«, »Učimo se brati, če ne znamo, vaja dela 

mojstra«, »Učimo se črke«, »Učili smo se abecedo«, »Učimo se, da 

rišemo«, »Učimo se zgoraj, spodaj, levo, desno«, »Naučila sem se vse 

črke in še brati«, Učimo se pesmice«, »Všeč mi je, da smo se naučili 
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šteti do dvajset«, »Učimo se v več zvezkih«, »Učimo se vejice in pike, 

pa vprašaj in klicaj«, »Naučila sem se obračati črke in pisati na pravo 

stran zvezka«, »V šoli se učimo matematiko«, »Učimo se tudi črke in 

račune«, »Rada berem«, »V šoli imamo tudi gimnastiko«, »Nogomet 

mi je v šoli všeč in tudi karate«.  

  

ZAKLJUČEK 

Cilj naših dejavnosti je bil, da se učence spodbuja k prijaznosti, 

sočutju, medsebojni pomoči, da začutijo morebitno stisko drugega. 

Vse to sem pri otrocih začutila. Želeli so pomagati. Poglobili so se, kaj 

so sami razmišljali pred šolo, kako so se sami počutili, ali jih je bilo 

morda česa strah. Večina otrok se veseli šole, pa vendar? Čaka jih 

nekaj novega, nepoznanega. Ko so naštevali, kaj vse so se naučili in 

kaj jim je v šoli všeč, je bilo v pogovoru, v pisnih in slikovnih izdelkih 

čutiti njihovo zadovoljstvo, da so nekaj dosegli, da so se veliko 

naučili, da so v marsičem napredovali, da so dobili nove sošolce, ki 

so sedaj njihovi prijatelji. Ugotovili smo, da celo, ko smo pisali 

januarja za projekt Pišem z roko, so besede znali šele preslikati s 

table, sedaj, ob koncu 1. razreda, pa so znali sami napisati različno 

dolge zapise v povedih. Koliko se lahko naučijo. In to so želeli prenesti 

mlajšim, da bodo to lahko zmogli tudi oni. To je spodbuda, pomoč. 

Torej namen je bil dosežen. Deklica Lora je zapisala:« Verjamem, da 

vas je strah, upam, da se veselite šole. Vem, da se boste še veliko 

naučili.« To svoje zadovoljstvo, uspeh, možnosti napredka so jim 

želeli prenesti in jih spodbuditi s svojo izkušnjo. Nekateri so zaključili 

svoje zapise: »Vse zelo rada delam«, »V šoli je lepo«, »Zato se ne 

bojte šole, šola je super«. 
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Povzetek: V prispevku vključitev didaktičnih iger in igrivih elementov 

v ure dodatne strokovne pomoči vam predstavljam primere iger s 

pravili na posameznih področjih učenja. Igre s pravili vključujem pri 

različnih elementih formativnega spremljanja. Z zaigrano ali 

predstavljeno igro si učenci sami postavijo kriterije uspešnosti, med 

igro si postavljajo vprašanja v podporo učenju in svojo igro 

samovrednotijo. Z dodatno vključitvijo samovrednotenja v samo igro 

s pravili učenci pri urah dodatne strokovne pomoči razvijajo 

samoiniciativnost in samoregulacijske spretnosti, ter prevzemajo 

odgovornost za svoje učenje. Igre s pravili so primerne za vgradnjo 

zelo konkretnih vzgojno-izobraževalnih nalog in ponujajo veliko 

možnosti za uporabo pri pouku.   

 

Ključne besede: motivacija, igre s pravili, formativno spremljanje   

 

Abstract: In the article Inclusion of didactic games and playful 

elements in additional professional assistance classes, I present 

examples of games with rules that can be used in individual areas of 

learning. I include games with rules in various elements of formative 

monitoring. By playing or observing a presentation of the game, 

pupils set their own criteria for success. During the activity, they ask 

questions that support their learning process and self-evaluate their 

game. By including self-evaluation in a game with rules during 

additional professional assistance classes, pupils develop self-

initiative as well as self-regulatory skills and take responsibility for 

their own learning. Games with rules are suitable for the inclusion of 

specific educational tasks and offer many possibilities for use in 

lessons.  

 

Keywords: motivation, games with rules, formative monitoring 
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UVOD  

Dandanes obstaja pestra paleta najrazličnejših pristopov za 

povečanje motivacije otrok pri pouku. Vključevanje igre in igrivih 

elementov je eden izmed načinov, ki imajo veliko pozitivnih učinkov, 

med drugimi pomembno vplivajo na motivacijo otrok za učno delo. 

Pri pouku dodatne strokovne pomoči v prvi triadi se ogromno 

»igramo«. Skozi igro, ki jo vpletamo v različne učne metode in oblike 

dela, dosegamo cilje določene učne ure. Spontano učenje otrok 

poteka ob igri ter v vsakdanjem učenju, ko se običajno ne zavedamo, 

da se učimo. Otroci ob igri izpolnjuje svoje čustvene, socialne in 

intelektualne potrebe.  Tako kot pravijo Čampa, Kepec, Kežman-

Počkaj in Skok (2000, str. 101) je pouk z didaktičnimi igrami tako za 

učitelja kot učenca dragocen pristop za doseganje določenih ciljev, 

saj spodbuja senzorične, fizične in miselne dejavnosti ter aktivnosti, 

ki so prilagojene določenim razvojnim značilnostim in potrebam 

otrok.  

 

Igra s pravili kot eden izmed elementov formativnega spremljanja  

Igra je edini in najbolj naraven način učenja, saj ima močan vpliv na 

celosten razvoj otroka in spodbuja socialni, spoznavni, gibalni in 

jezikovni razvoj (Marjanovič Umek, 1980, str. 176). Različni avtorji 

delijo vrste didaktičnih iger na različne načine. Bognar (1987, str. 89) 

govori o igrah vlog, konstruktorskih igrah in igrah s pravili. V 

nadaljevanju se bomo osredotočili zgolj na igre s pravili, saj jih pri 

svojem delu z učenci najbolj uporabljam.  

Igre s pravili so primerne za vgradnjo zelo konkretnih vzgojno-

izobraževalnih nalog in ponujajo veliko možnosti za uporabo pri 

pouku. Temeljna značilnost teh iger so pravila, ki usmerjajo potek 

igre. Pravila pa lahko tekom dejavnosti tudi spreminjamo, 

prilagajamo starosti učencev, njihovim sposobnostim in potrebam 

pouka. Prav tako si jih lahko sestavijo tudi učenci sami, kar je dodatna 

oblika ustvarjalnega dela (Bognar, 1987, str. 94). Igre s pravili 

vključujem pri različnih elementih formativnega spremljanja. Z 

zaigrano ali predstavljeno igro si učenci sami postavijo kriterije 

uspešnosti, med igro si postavljajo vprašanja v podporo učenju in 

svojo igro samovrednotijo. Posamezni elementi formativnega 

spremljanja se med igro v praksi večkrat prepletajo in si ne sledijo 

vedno v enakem zaporedju. Po vsaki igri učencem podam povratno 

informacijo, ki je usmerjana v proces učenja, v namene učenja in 

kriterije uspešnosti ter osredotočena na posameznega učenca. 

Povratna informacija učencu omogoča spodbudo za nadaljnje 

razmišljanje. Budnar (2000, str. 94) pravi, da mora učitelj med igro 

pri pouku ustvariti vzdušje, v katerem se bodo učenci počutili varne, 

jasno razložiti način dela in postaviti časovne omejitve, učencem 

mora omogočiti samorefleksijo in refleksijo dogajanja ter v procesu 

aktivno sodelovati. Z igro vzbujamo pri učencih pozornost in 

motivacijo k dejavnosti. Sama igra ni enolična, jih ne utruja, kar se pri 

učencih odslikava v trajnosti znanja, hkrati pa je njihov odnos do igre 

bolj pozitiven kot do resnega učenja (Kuščer, 2000, str. 25–26).   
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Primeri iger s pravili pri izvajanju dodatne strokovne pomoči na 

področju jezika  

 

a) Igra: POIŠČEM PREDMET  

 

 
Slika 1: Evalvacijski list Igra Poiščem predmet 

Vir: Lasten 

 

 

 

 
Slika 2,3: Kartončki s sličicami; Predmet, povezan z začetnim ali končnim glasom s 

sličico 

Vir: Lasten 
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b) Igra: SLIČICA – BESEDA/POVED  

 

 
Slika 4: Evalvacijski list Igra Sličica, beseda, poved 

Vir: Lasten 

 
Slika 5: Komplet kartic in besede, povezane s sličico 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 6: Povedi, povezane s sličico 

Vir: Lasten 
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c) Igra: KOCKE, KI GOVORIJO  

 

 
Slika 7: Evalvacijski list Kocke, ki govorijo 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

 
Slika 8: Zapis besed in povedi ob kockah, ki govorijo 

Vir: Lasten 
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Primeri iger s pravili pri izvajanju dodatne strokovne pomoči na 

področju matematike  

a) Igra: LESENE PALČKE IN KARTONČKI S ŠTEVILI -n 

 

 
Slika 9: Evalvacijski list za igro Lesene palčke in kartončki s števili -n 

Vir: Lasten 

 
Slika 10: Računanje s kartončki in leseni palčkami 

Vir: Lasten 

 

b) Igra: POP IN  

 

 
Slika 11: Evalvacijski list igre POP IN 

Vir: Lasten 
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Slika 12: Računanje s POP IN 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Igra: DELI CELOTE  

 

 
Slika 13: Evalvacijski list Deli celote 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 14: Deli celote 

Vir: Lasten 
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Primeri iger s pravili pri izvajanju dodatne strokovne pomoči na 

področju pozornosti in koncentracije  

a) Igra: SUPER MEMO  

 

 
Slika 15: Evalvacijski list igre Super Memo 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 16: Igra Super Memo 

Vir: Lasten 
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b) Igra: GIBAM SE IN BEREM  

 

 
Slika 17: Evalvacijski list igre Gibam se in berem 

Vir: Lasten 

 

 

 
Slika 18: Gibam se in berem 

Vir: Lasten 

 

c) Igra: GEOPLOŠČA  

 

 
Slika 19: Evalvacijski list igre Geoplošča 

Vir: Lasten 
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Slika 20: Igra Geoplošča 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK  

Igra je za otrokov razvoj tako pomembna, da je pravica do nje 

zapisana celo v človekovih pravicah (Bregant, 2015). Otroška igra je 

vsekakor osnovna dejavnosti, ki pomembno vpliva na telesni, 

socialni, čustveni in kognitivni razvoj otroka. Med igro otrok razvija 

svoje lastne kompetence, gradi svojo samopodobo in samozavest ter 

pridobiva izkušnje za življenje v resničnem svetu. O učinkovitem 

učenju govorimo, ko učenca dejavnost pritegne, ko učni izkušnji 

pripiše pomen oziroma povezanost z življenjem in ko v ustrezno 

videnem procesu učenja ob učiteljevi podpori razvije različne 

zmožnosti in svoje zaupanje vanje (Maličev, 2018). V svoje učne ure 

vsakodnevno vključujem didaktične igre, saj učenci poleg ciljev 

določene učne ure razvijajo tudi druge spretnosti in veščine: 

spoznajo svoj učni tempo, prilagajajo si delo svojim potrebam, učijo 

se načrtovati in slediti pravilom, znajo vrednotiti svoje delo in 

načrtovati izboljšave. V igro vključujem elemente, ki stimulirajo 

miselni razvoj otrok, razvijajo koordinacijo gibov in motoriko ter tako 

preprečujejo motnje koncentracije in pozornosti pozneje v življenju.  

Z dodatno vključitvijo samovrednotenja v samo igro s pravili, učenci 

pri urah dodatne strokovne pomoči razvijajo samoiniciativnost in 

samoregulacijske spretnosti, ter prevzemajo odgovornost za svoje 

učenje. Ob uvajanju elementov formativnega spremljanja v igre s 

pravili sem pri učencih opazila več pozitivnih sprememb. Za delo so 

postali bolj motivirani in aktivnejši, saj so svoj uspeh vseskozi 

vrednotili in opazili svoj napredek. Pri aktivnostih so si jasno postavili 

svoj cilj in ga s časoma tudi dosegli. Kot pravi Rossi (2015), je 

potrebno šolsko uro razdeliti na manjše segmente, kjer sodelujejo vsi 

čuti. Učitelj naj se sam odloči, kaj bo pri posamezniku uporabil, da se 

mu približa. Na voljo ima veliko različnih orodij, le najti mora način, 

kjer bo del svoje ure namenil aktivnostim, ki so otroku blizu, 

aktivnostim, ki ga motivirajo. 
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angleščine 
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Povzetek: Učenje je naporno, lahko pa je tudi zabavno in ustvarjalno. 

V članku bom predstavila pojem gledališča in uporabo gledališke igre 

pri pouku angleščine na predmetni stopnji. Podala bom razloge, 

zakaj bi se morali učitelji večkrat odločiti za takšno metodo dela in 

kaj ta način doprinese učencem. Vključila bom argumente, ki 

podpirajo gledališko igro kot način učenja in podala razloge, zakaj se 

učitelji takšnega načina dela izogibajo. Predstavila bom praktičen 

primer izvedbe lutkovne predstave Three Billy Goats v šestem 

razredu, ki temelji na skupinskem ustvarjanju, sodelovanju in 

nastopanju. 

 

Ključne besede: gledališka igra, motivacija, skupinsko delo, 

nastopanje 

 

Abstract: Learning is hard, but it can also be fun and creative. In this 

article I will introduce the term theatre and the use of drama play in 

English lessons in primary school. I will give reasons why teachers 

should decide for this kind of teaching method more often and what 

this gives to the students. I will present arguments that support 

drama play as a way of teaching, and I will explain reasons why 

teachers avoid it. I will demonstrate a practical example of a drama 

play Three Billy Goats using puppets in the sixth grade, which is 

based on group work, creativity, collaboration and acting. 

 

Keywords: drama play, motivation, group work, acting 
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UVOD 

» Prihodnost naše družbe je odvisna od zmožnosti ustvarjanja in biti 

ustvarjalen. V naslednjih desetletjih bodo najpomembnejši človeški 

viri. Če želimo, da se bo družba zmožna boriti z izzivi, mora današnja 

šola razviti ustvarjalne vodje« (Performing together: The Arts and 

Education by The American Association of School of Administrators, 

1985). Skupen cilj učenja in poučevanja je znanje. V osnovni šoli 

učenci pridobivajo osnovno znanje in veščine, ki jih bodo potrebovali 

skozi življenje. Učitelji se pri podajanju snovi poslužujemo različnih 

pristopov. Pri poučevanju angleščine pa je le-teh ogromno. Seveda 

prvenstveno izhajamo iz učnega načrta, ki je dobro povzet v 

učbenikih in delovnih zvezkih, delovnih listih in dodatnih nalogah, a 

največji čar učenju in poučevanju tujega jezika po mojem mnenju 

dajo igre. Učenci se na splošno zelo radi igrajo, saj jim to predstavlja 

sprostitev in jih reši togosti sedenja, poslušanja in zapisovanja snovi. 

Z igrami lahko učitelj utrjuje vse prvine jezika, od slovnice, besedišča, 

slušnega in bralnega razumevanja, prakse govora in še bi lahko 

naštevala. Gledališka igra ali predstava združuje vse prej naštete 

prvine, poleg pa doda še ustvarjalnost in možnost nastopanja. Učenci 

sami ustvarijo sceno, izdelajo lutke ali kostume, si razdelijo vloge in 

organizirajo naloge. Ob uprizoritvi pa pokažejo tudi vodstvene 

sposobnosti, določeni premagajo tudi tremo. Igra v razred prinese 

svežino, vpliva na sporazumevanje, koncentracijo in sodelovanje. 

Gledališka igra se uporablja predvsem za motivacijo učencev in 

popestritev pouka. Pri vsem tem pa je bistvenega pomena tudi 

motivacija učitelja, iznajdljivost in režiserske sposobnosti. Učenci 

pod vodstvom učitelja uresničijo izvedbo igre. V nadaljevanju bom 

predstavila prednosti in doprinos gledališke igre pri učenju tujega 

jezika in splošnemu, osebnemu razvoju učencev. Sama gledališko 

igro uporabim večkrat letno, predvsem v šestih in sedmih razredih, 

ko imajo otroci že dobro znanje jezika in so zelo motivirani za takšno 

delo. 

 

Gledališče 

Gledališče je zelo stara veja umetnosti, ki se razvija že več tisoč let. 

Po interpretaciji zgodovinarjev začetki gledališča sežejo daleč v stare 

civilizacije, ko so uprizarjali igre pri izvajanju pogrebov, kronanj, 

čaščenju bogov itd. Nenazadnje so bili Stari Grki in Rimljani pionirji 

gledališke igre, pri kateri so nastopali igralci, ki niso bili povezani z 

vero (svečeniki). V gledališkem terminološkem slovarju (Sušec 

Michieli, 2007, str. 69 in 70) so za izraz gledališče podane različne 

razlage. Ena pravi, da je gledališče »dejavnost, pri kateri igralci ali 

drugi nastopajoči igrajo vloge, prikazujemo dramsko zgodbo, 

delujejo in se izražajo s svojim telesom pred gledalci.« Gledališče je 

lahko tudi stavba oziroma ustanova. Po Aristotelu gledališče 

sestavljajo igralec, ideja in gledalec. V vsakem primeru pa je 

gledališče umetnost. Prek gledališčne igre se gledalcem sporočajo 

ideje, spremembe, razmišljanja, zbudi se domišljija in sposobnost 

doživljanja.  
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»Umetnost igra zelo  pomembno in učinkovito vlogo v izobraževanju, 

ko združuje tako pomembne, a nemerljive elemente življenja, kot so 

ljubezen, strah, prijateljstvo, želje, sanje itd.« (Karppinen, 2002, str. 

5). 

 

Gledališče v šoli 

V slovenskih šolah ima danes gledališče različne funkcije. Poleg tega, 

da je to temeljna človekova pravica do izobraževanja in sodelovanja 

na kulturnem področju, služi tudi za razvijanje individualnih 

sposobnosti (ustvarjalnosti, samoiniciativnosti, kritično mišljenje …) 

in za dvig kakovosti izobraževanja. Učenci se tako tudi učijo 

spoštovati kreativno izražanje, zamisli, izkušnje in čustva (Požar 

Matijašič in Bucik, 2008). Učitelji se vsakodnevno srečujemo z 

vprašanji, kako še popestriti podajanje snovi in usvajanje novega 

znanja. Pri pouku prevladuje rutina pomnjenja in ob tem se 

zanemarja razvijanje domišljije učencev. Učenci so podvrženi stresu, 

ki povzroča negativen odnos do šole in učenja. Potrebujejo 

motivacijo, veselje do dela, zagon. Frontalni pouk učence privede do 

tega, da šole ne marajo in ne najdejo motivacije, zakaj bi pouku 

sledili. Vloga učitelja v razredu je naučiti učence določene učne snovi 

in jim pomagati, da postanejo ljudje, ki so se pripravljeni učiti vse 

življenje. Poleg tega morajo učitelji učence usmerjati in jih pripraviti, 

da znajo sami reševati probleme in uporabljati svoje sposobnosti. Da 

dosežejo to stopnjo, morajo učenci osvojiti nekatere osnovne 

socialne veščine. Za osvojitev teh veščin pa je gledališče ena odlični 

poti. (Moore, 2004). Igra v razred prinese svežino, vpliva na pozitivno 

komunikacijo, koncentracijo in sodelovanje. Dejstvo je, da se deset 

odstotkov naučimo z branjem, dvajset s poslušanjem, trideset z 

opazovanjem, petdeset s poslušanjem in opazovanjem, sedemdeset 

z govorjenjem in devetdeset odstotkov z govorjenjem in delom 

(Špehar Ašković, 2009). Gledališka igra je metoda govorjenja in dela, 

kar jo prednjači kot najučinkovitejši način učenja. Učenci se prek igre 

učijo celostno. Gledališka igra je po mojem mnenju zelo učinkovita 

predvsem pri mlajših učencih, saj je pomembno, da pouk ne poteka 

večinoma frontalno. Učenci so v mlajših letih manj statični, težje 

sedijo dlje časa na enem mestu in so težko ves čas stoodstotno 

skoncentrirani na podano snov. Ugodnosti pa prinaša tudi učiteljem, 

saj so lahko učenci, ki niso vajeni sedeti, med poukom zelo nemirni. 

Pouk ob uporabi igre pa prinaša več gibanja in svobode ter manj 

statičnosti. Pomembno pa je tudi: «Gledališče se lahko igrajo vsi 

otroci, ne glede na intelektualne, komunikacijske sposobnosti in 

talent. Tudi spontana igra ni le privilegij talentiranih, mar ne?« 

(Korošec, 2006, str. 105) 

 

Učitelj in igra 

Moj osebni cilj kot učiteljica je, da učenci v moj razred stopijo dobre 

volje in ga takšne tudi zapustijo. Učitelji smo večkrat prisiljeni slediti 

določenemu učnemu načrtu, ki od nas zahteva določeno število 

pedagoških ur. V učnem načrtu najdemo različna priporočila za 

izvajanje gledaliških iger, predvsem pri književnem pouku. Velikokrat 
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pa se obravnava takih besedil konča samo z branjem le-teh. V praksi 

se gledališki pouk le redno uporablja in je izveden zgolj na frontalen 

način (Državne smernice kulturno-umetnostne vzgoje, 2009). 

Pogosto se učitelji igre izogibajo. Razlogi in izgovori za to so različni, 

največkrat pa se med učitelji pojavljajo:  

−  Glede na učni načrt, ki je zelo obsežen in število pedagoških ur, 

ki jih je temu dodeljeno, učitelji dobijo občutek, da izgubljajo čas 

in da se učenci ob tem nič ne naučijo. 

− Učitelji ostajajo zvesti klasičnim načinom poučevanja in ne 

stopajo iz cone udobja. 

− Nekateri učitelji morda menijo, da niso ustvarjalni in nadarjeni. 

− Nenazadnje pa seveda takšen način dela ni tih. Učenci povzročijo 

obilico hrupa in to včasih pri učiteljih povzroči občutek, da so 

izgubili nadzor nad razredom. Mnenja so, da je lažje vzdrževati 

mir in disciplino, če učenci ves čas sedijo na svojih mestih. 

− Včasih so učitelji mnenja, da je učilnica neprimerna, premajhna 

za takšen način dela.  

 

Seveda so zgoraj našteti razlogi razumljivi, a sem kljub vsemu 

prepričana, da je vse izvedljivo. Učni načrt  vedno dopušča, da znotraj 

le-tega najdemo čas in namen, da vključimo v pouk tudi igro. Učitelj 

mora biti pripravljen izstopiti iz cone udobja, saj je to vendar smisel 

življenja in nenazadnje dela. Učiteljeva ustvarjalna žilica je vendar 

nepomembna pri izvedbi igre, saj je njegova vloga le spodbujevalna 

in povezovalna nikakor pa ne izvedbena. Igra je idealen način dela, 

ko lahko zamotimo moteče učence. Dodelimo jim vloge, ki jih 

okupirajo, npr. postavljanje in pospravljanje scene, vloga 

prišepetovalca … Delo v razredu je lahko pri vsakem načinu dela 

glasno, če učitelj ne da jasnih navodil, postavi pravila in časovne 

omejitve. In nič drugače ni pri izvedbi gledališke igre. Učilnica ni nikoli 

premajhna. Po mojih izkušnjah lahko v povprečno veliko učilnico 

postavimo sceno, najdemo prostor za vse igralce, pripovedovalce in 

na koncu še gledalce. Včasih nas je v razredu tudi po petdeset. Vedno 

imam občutek, da učenci potrebujejo vrednotenje svojega dela in 

kdo lahko bolje vrednoti kot ostali učenci iz drugega oddelka. V 

primeru, da imamo gledalce, se tako nastopajoči kot sami gledalci 

počutijo zelo pomembne in se zato še toliko bolj potrudijo. Pri tem 

pa se seveda tudi medpredmetno povezujem, včasih povabim tudi 

učence razredne stopnje. 

 

Prednosti gledališke igre pri pouku 

− Prek gledališke igre se spodbuja samozavest: tudi najbolj 

sramežljivi in zadržani učenci pridobijo na samopodobi in 

samozavesti. Prek igre so lahko nekdo drug in tako odigrajo 

vlogo. 

− Igra zahteva koncentracijo: učenci se morajo med seboj poslušati 

in slediti vrstnemu redu. Slediti morajo mislim in idejam drugih. 

Učenci tako prepoznajo pomen koncentracije in pridobijo na tej 

spretnosti. 
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− Igranje vlog učencem pomaga pri razvijanju jezika in pri pridobitvi 

komunikacijskih spretnosti: petje pesmi ali igranje vlog 

pripomore k usvajanju novega besedišča. Učenci so spodbujeni k 

lastnemu izražanju, tako besedno, kot z mimiko in telesom. S tem 

pridobivajo na spretnosti sporazumevanja. 

− Učenci morajo sodelovati: naučijo se improvizacije in 

usklajenosti. Ugotovijo, da so boljši, če sodelujejo. 

− Prek igre učenci spoznavajo svet. Postavljeni so v različne 

situacije, tako realne kot domišljijske. 

− Gledališka igra spodbuja tudi čustveno inteligenco: učenci 

morajo odigrati različna čustva (jeza, veselje, presenečenje …). 

Prek igre tako spoznavajo različna čustvovanja in na nek način 

razvijajo empatijo do drugih. 

− Igra spodbuja k obvladovanjem telesa, ki ves čas raste in se 

spreminja. 

− Učenci razvijajo svojo kreativnost. Pripravijo sceno, kostume, 

lutke. Premislijo, kako bodo interpretirali svoje besedilo. 

− Igra pa spodbuja tudi prijateljstvo. Učenci v sodelovanju z 

drugimi utrjujejo prijateljske vezi. S sošolci se zabavajo, smejijo, 

učijo in rastejo prek igre. 

 

Mnogi učitelji se ne zavedajo, da je igra del naravnega razvoja otrok. 

Otroci se še, preden vstopijo v šolo, igrajo domišljijske igre. 

Preizkušajo različne situacije, ki jih doživljajo v resničnem življenju. 

Otroci se tako igrajo vloge staršev, ko se igrajo z lutkami. Vživljajo se 

v različne poklice, na primer avtomehanik, zdravnik, učitelj, pevec 

ipd. Edina razlika med takšno igro in organizirano gledališko je v tem, 

da pri prvi ni občinstva. Takoj ko otrok pridobi gledalce (starše, stare 

starše, sorodnike, prijatelje) se ta igra spremeni v gledališko. Sama 

igra otrok tudi nima v naprej pripravljenega besedila, ki se ga morajo 

otroci držati, pa vendar lahko igra v šoli nadomesti igro v vrtcu ali 

doma in se tem omogoči otrokom lažji prehod in privajanje na pravila 

šole (Farmer, 2011). Gledališka igra tako učiteljem omogoča, da 

poučujejo učence na način, ki bo v njih ustvaril veselje do učenja. Igra 

nudi načine reševanja problemov. Vsi ljudje uporabljamo igro od 

rojstva do smrti. S pomočjo igre lahko prebrodimo težke situacije, se 

pripravimo na dogodke, ki nam jih servira življenje in se prek igre 

naučimo tudi kaj novega.  »Life is a stage, and we are merely players« 

(življenje je oder in mi smo zgolj igralci) je zelo znan citat enega 

največjih piscev gledaliških iger Williama Shakespeareja, ki je živel v 

16. stoletju, a absolutno velja še danes. 

 

Primer izvedbe igre v šestem razredu  

Sama kot učiteljica tujega jezika angleščine na predmetni stopnji 

osnovne šole gledališko igro uporabim v vsakem oddelku vsaj enkrat 

do dvakrat na leto. Predvsem v šestih in sedmih razredih, ko imajo 

otroci že dobro znanje jezika in so zelo motivirani za takšno delo. 

Včasih z učenci uprizorimo igro po besedilu iz učbenika, glede na 

pogoje, ki nam jih nudi učilnica z malo improvizacije. Večkrat se 

lotimo igre vlog z izdelavo lutk, predvsem v šestih razredih. Učenci 
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po skupinah izdelajo sceno, lutke in se skupinsko tudi naučijo 

besedilo. V višjih razredih, ko je nivo znanja jezika še višji, pa 

odigramo kakšno aktualno igro, na primer Big Brother ali odigrajo 

kakšen skeč s humornimi vložki. V letošnjem šolskem letu smo s 

šestim razredom pripravili lutkovno predstavo z naslovom Three Billy 

Goats. Igra ima krajše besedilo, ki zajema pet različnih vlog. Small 

Billy Goat (majhen kozliček), Middle Sized Billy Goat (srednji 

kozliček), Big Billy Goat (velik kozliček), Mr. Troll (gospod Trol) in 

narrator (pripovedovalec). 

 

THREE BILLY-GOATS 

Once upon a time there were three billy-goats: small billy-

goat, middle-sized billy-goat, and big billy-goat. Billy-goats 

lived near a bridge. Under the bridge lived a big, ugly troll. 

But the grass on the other side of the bridge was long and 

green and the billy-goats were very hungry. 

First, the small billy-goat went over the bridge. 

"Who's that on my bridge?" roared the troll. "I'm going to 

eat you!" 

"Oh no, Mr. Troll," said the small billy-goat. "Wait for my 

brother. He's bigger and fatter than me!" 

"OK," agreed the troll. 

Then, the middle-sized billy-goat went ovef the bridge. 

"Who's that on my bridge?" roared the troll. "I'm going to 

eat you!" 

"Oh no, Mr. Troll," said the middle-sized billy-goat. "Wait 

for my brother. He's bigger and fatter than me!" 

"OK," agreed the troll. 

In the end, the big billy-goat went over the bridge. 

"Who's that on my bridge?" roared the troll. "I'm going to 

eat you!" 

"Oh no, Mr. Troll," said the big billy-goat. "I'm bigger and 

stronger than you!" 

And with his long, strong horns he tossed the troll into the 

river. And the three billy-goats lived happily ever after. 

 

Slika 1: Besedilo za lutkovno igro Three Billy Goats 

Vir: Internet 

  



63 
 

Tako sem otroke razdelila v pet skupin. Same skupine sem oblikovala 

po njihovi želji, znotraj le-teh pa sem vloge razdelila glede na znanje 

in sposobnost. Vsaki skupini sem priskrbela material za izdelavo 

scene. Vse, kar smo dejansko potrebovali, so bili trije šeleshamerji, 

modre (voda), zelene (trava) in rjave (most) barve. Učenci so sceno 

izdelali po lastni interpretaciji in v sklopu svoje skupine. Priskrbela 

sem jim tudi fotokopije lutk vseh štirih junakov, ki so jih izrezali, 

pobarvali, utrdili in prilepili na palčke. Glede na to, da so vse skupine 

na koncu odigrale enako vsebino, je bila vsaka izvedba in scena 

edinstvena in raznolika. 

 

 
Slika 2: Delovni list z lutkami 

Vir: Internet 

Namesto odra smo uporabili šolsko klop, ki smo jo pokrili s 

pokrivalom, tako da so bili sami igralci skriti in nevidni gledalcem. Za 

pripravo scene in učenje besedila smo porabili približno dve uri. Ker 

je bilo besedilo lahko, so si ga učenci zelo hitro zapomnili. Zelo 

pomembno je, da se izvaja igre, ki so starostno primerne. Pri pripravi 

na nastop smo z učenci dali večji poudarek barvi in višini glasov. Pri 

najmlajšemu kozličku so učenci uporabili visok, piskajoč, otročji glas. 

Za srednjega kozlička je bil glas starejši, pogumnejši, pri najstarejšem 

kozličku pa je bil glas globok, odločen in pogumen. Učenci, ki so 

odigrali vlogo trola, so uporabljali hudoben in strašljiv govor, 

medtem ko je pripovedovalec s svojim glasom poudarjal 

dramatičnost zgodbe in uporabljal različne višine in globine glasu. Z 

učenci smo povadili tudi razdelitev manevrskega prostora, tako da 

so se usklajeno premikali in omogočili vsem ustrezno pozicijo. Pred 

glavnim nastopom smo z učenci pregledali bralno razumevanje 

besedila s pomočjo delovnih listov z vprašanji, preverili smo 

razumevanje besedišča in izluščili slovnične strukture. Temu delu 

smo namenili eno šolsko uro.  
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Slika 3: Delovni list za preverjanje razumevanja lutkovne igre 

Vir: Lasten 

 

Ko so bili učenci pripravljeni, usklajeni in zadovoljni z izvedbo, sem se 

z učiteljico razrednega pouka, ki poučuje četrti razred, dogovorila, da 

pripelje svoje učence na ogled igre. To je bila še dodatna motivacija 

za nastopajoče, da so naredili odlične scene in odigrali kot pravi 

igralci. Po odigrani lutkovni predstavi so četrtošolci vsak zase, v strogi 

zaupnosti, glasovali za najboljšo skupino, ki je bila na koncu 

nagrajena z diplomo za najboljše igralce razreda. Šolsko uro smo 

zaključili zadovoljni, nasmejani in ponosni. 

 

 
Slika 4: Izdelane lutke 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 5: Primer izdelane scene za lutkovno predstavo 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Glede na vse tegobe, stres in napetost, ki jih vsi udeleženci 

izobraževalnega procesa doživljamo vsak dan, se občasno prileže 

tudi kakšen cikel pedagoških ur, ki so sproščene in sproščujoče. 

Pozdravljam in spodbujam vsak poskus drugačne izvedbe učnih ur, ki 

ne predstavljajo le frontalni pouk in sedeči ter pasivni položaj 

učencev. Zavedam se, da je angleščina učni predmet, ki nima meja, 

ki ponuja mnogo različni pristopov in prav je, da jih učitelji 

izkoristimo. Star indijanski pregovor pravi: »Povej mi in bom pozabil. 

Pokaži mi in si verjetno ne bom zapomnil. Vključi me in bom 

razumel.« Naj bo to naše vodilo, ki bo ustvarilo bolj všečno in 

zadovoljno šolo. 
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Povzetek: V članku smo predstavili enotedenski projekt, ki smo ga 

izvedli v gozdu za otroke, ki obiskujejo naš vrtec in šolo ter druge 

občane. S projektom smo želeli povezati družino in vrtec ter lokalno 

skupnost v času zaprtja države zaradi epidemije Covid-19. 

Osredotočili smo se na primarno otrokovo potrebo po gibanju in igri, 

zato smo igralnico preselili na prosto, v gozd. Ustvarili smo postaje 

po gozdu in otroke za delo motivirali s pomočjo domišljijskega lika, 

ki jih je z namigi, pripovedmi in načrti, kot tudi virtualno, vodil po 

gozdu. Otroci so navdušeno opravljali zadane naloge in s pomočjo 

staršev raziskovali, spoznavali, ustvarjali, se gibali in učili. 

 

Ključne besede: Gozdna pedagogika, izkustveno učenje, igra, 

povezovanje lokalne skupnosti 

 

Abstract: A one-week project carried out in the forest has been 

presented the article. The participants were children who attend our 

kindergarten and school as well as other residents of the community.  

The aim of the project was to connect the children's families, 

kindergarten and the local community during the Covid-19 pandemic 

lockdown. We focused on the child's primary need for movement 

and play therefore the playroom was placed outdoors, into the 

woods. Throughout the forest different stations were set up which 

motivated children to work with the help of an imaginative 

character. They were guided not only by hints, explanations and 

maps, but also virtually. The children enthusiastically performed the 

given tasks and were researching, discovering, creating, moving and 

learning with the assistance of their parents.  

  

Keywords: Forest pedagogy, experiential learning, game, connecting 

the local community 
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UVOD 

Ker so otroci iz vrtca in šole, pod katero spada naš vrtec, kot tudi 

otroci, ki so v našem okolišu, v času trajanja Covid-19 epidemije bili 

za mnogokatere dejavnosti, življenje in delo v vrtcu prikrajšani, smo 

zanje v decembrskem času pripravili virtualni adventni koledar, ki je 

popestril vsakdan otrok, ki so zaradi zaprtja med epidemijo bili 

primorani ostati doma.  Trudili smo se, da smo otrokom 

vsakodnevno pripravili naloge, posnetke, pravljice, ipd., s pomočjo 

katerih smo jih na daljavo vključevali v proces vzgoje in 

izobraževanja. Želeli smo si, da se pri izpolnjevanju dnevnih nalog 

aktivno pridružijo v čim večjem številu in da doma vsak dan, s 

pomočjo staršev, odprejo zavihek adventnega koledarja, ki je bil 

pripravljen na spletni strani vrtca. Opazili smo, da staršem 

primanjkuje idej, kako aktivno zaposliti svoje otroke, da bodo, kar se 

da najbolj poučno in aktivno, ob upoštevanju priporočil in navodil 

vlade RS in NIJZ, preživeli čas zaprtja vrtcev in šol. Skrbno smo 

spremljali ukrepe in adventni koledar prilagajali glede na veljavne 

ukrepe iz področja zdravstva. V tednu pred božičem smo v adventni 

koledar vključili domišljijski lik iz kopice avtorskih dramsko 

lutkovnih predstav lutkovne skupine Cik–Cak, palčka Davida, ki ga 

otroci vrtca dobro poznajo, saj jih vsako leto preseneti s svojim 

obiskom. Oblikovali smo krajši projekt, ki smo ga poimenovali 

Gozdna dogodivščina palčka Davida.  

 

 

Idejna zasnova projekta 

Začutili smo stisko otrok in stisko njihovih staršev. Ugotovili smo, da 

starši ostajajo brez idej, kako otroku popestriti suhoparne dni brez 

družbe sovrstnikov in spodbudnega učnega okolja, ki so ga bili 

deležni v vrtcu. Otroci so med trajanjem epidemije bili 

zdolgočaseni in občutljivi, starši pa, v skrbi za njihove otroke, 

obupani in nemočni. Kocmut (2021) dokazuje naša opažanja, ko 

govori, da je večina anketiranih staršev poročala o  stiski svojih 

otrok zaradi zaprtja. Otroci so se počutili predvsem osamljene, 

pogrešali so svoje vrtčevske prijatelje, pa tudi vzgojiteljice. Starši 

so opazili, da so njihovi otroci razdraženi, brezvoljni, občutljivi in 

da ponoči slabo spijo. Otroci so starše veliko spraševali, zakaj ne 

smejo v vrtec in zakaj njihovi prijatelji in drugi sorodniki ne 

morejo priti na obisk. Tako stiska ni bila le na strani otrok, temveč 

tudi na strani obremenjenih, utrujenih in zaskrbljenih staršev , ki so se 

počutili nemočni.  

 

S projektom smo otrokom želeli pričarati majhen košček 

decembrskega vzdušja, ki bi ga v normalni situaciji zagotovo doživeli. 

Razmišljali smo na kakšen način bi lahko otrokom ponudili kar se da 

največ, pa čeprav na daljavo.  Želeli smo povezati lokalno skupnost z 

vrtcem in družino kot jedro otrokovega razvoja ter družinske člane 

pripraviti do tega, da se skupaj gibajo v naravi, sodelujejo, se 

dogovarjajo, si nudijo pomoč. Ker je otrokova primarna potreba,  
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potreba po gibanju,  smo tudi staršem želeli približati gibanje, kot 

način aktivnega druženja in sodelovanja z otrokom.  

 

Učenje otrok z zgledom 

Starša sta otroku vzor. Sta prva oseba, ki ji otrok zaupa, jo občuduje 

in spoštuje. Otrok nevede posnema starša, se z njima skuša 

poistovetiti, ta pa mu privzgajata delovne navade, kulturo, občutek 

za lepoto ipd. Skrb, da se predšolski otroci redno gibajo, je predvsem 

v rokah staršev, vendar imajo tu pomembno vlogo tudi vrtci, saj 

pomagajo, »da otroci postanejo gibalno izobražene osebe.« (Kovač, 

Videmšek idr., 2021). A Fabjan (2019) sporoča, da so za telesno 

dejavnost oziroma telesno nedejavnost otrok, v veliki meri 

odgovorni starši. Starši s svojim športnim udejstvovanjem in aktivnim 

sodelovanjem pri njihovi igri predstavljajo zgled, saj jih 

otroci opazujejo, posnemajo in se od njih učijo. Videmšek idr. (2018) 

govorijo, da so starši glavni socializatorji v zgodnjem otroštvu, saj 

otroka navdušujejo, vodijo, vzgajajo, mu z zgledom odpirajo nov 

pogled ... Ni slabo, da se starš skupaj z otrokom ukvarja s športom, 

se giba in ga spodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa. Tako 

otroku pokaže, katere vrednote so njemu prioriteta, ob enem pa 

skrbi za dobro psiho fizično stanje svojega otroka. Starši se lahko v 

gibalne igre vključujejo z modeliranjem, kar od njih zahteva aktivno 

vlogo v aktivnosti, lahko pa se vključijo le verbalno, pri čemer 

dejavnost usmerjajo le s pripombami in sugestijami. Otroci v 

dejavnostih ne potrebujejo odraslega, da bi mu pomagal, pač pa da 

jim daje priznanje. Otroci se namreč ob prisotnosti pomembne 

odrasle osebe igrajo dlje. Starši morajo zagotoviti čas, vzdušje, 

prostor, soigralca in material za dejavnost (Devjak in Berčnik, 2018). 

Nič ni pomembnejšega kot to, da otrok v staršu vidi vzor, ga posnema 

in odslikuje njegova prepričanja.  

 

Gozd nam ponuja neomejeno odprto učno okolje 

Otrokom smo pripravili presenečenje v gozdu, kamor tudi sicer ob 

dopoldnevih pogosto zahajamo. Vrtec je namreč vključen v program 

Inštituta za gozdno pedagogiko, v Mrežo gozdnih vrtcev Slovenije. 

Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije je bila ustanovljena leta 2012 

na pobudo Inštituta za gozdno pedagogiko, Razvojnega centra Srca 

Slovenije, Zavoda RS za šolstvo, Zavoda za gozdove Slovenije, 

Gozdarskega inštituta Slovenije, prvih šol in vrtcev Kamnika in 

Šmartnega pri Litiji, občine Kamnik in nekaterih posameznikov. 

Danes Mrežo koordinira Inštitut za gozdno pedagogiko (Inštitut za 

gozdno pedagogiko, b. l.). Igra na prostem spodbuja otrokov 

intelektualni, čustveni, socialni in telesni razvoj. In ko so zunaj in 

obkroženi z naravo, otroci doživijo nenehno spreminjajoče se in 

prosto tekoče okolje, ki spodbuja vse čute (Gozdni vrtec, 2022). Zato 

naše dopoldneve pogosto preživljamo v gozdu. Gozd je odprto učno 

okolje, šola za življenje, ki ga spretni vzgojitelji znamo izkoristiti za 

izkustveno učenje z raziskovanjem, s poskusi in napakami. Komljanec 

(2013) govori, da otroci v odprtem učnem okolju pridobivajo različne 

izkušnje in doživetja, gradijo svoje znanje in si krepijo samopodobo.  
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Tudi N. Györek (2013) pravi, da ima gozdna pedagogika kot dejavnost 

vse značilnosti doživljajske pedagogike. V gozdu smo zato za otroke 

pripravili različne aktivnosti, ki so zasledovale cilje vseh področij 

dejavnosti iz Kurikuluma za vrtce.  Slednji v svojih zapisih omenja tudi 

vlogo vzgojitelja, ki je spremljevalec, motivator, vzgled otrokom. 

Vzgojitelji in pomočniki nudijo otrokom ustrezne izzive in jim 

omogočajo, da se dejavnosti udeležujejo sproščeno, brez strahu pred 

neuspehom ali zavrnitvijo (Kurikulum za vrtce, 1999). Strokovni 

delavec, ki izvaja gozdno pedagogiko, ima vlogo usmerjevalca 

dogodkov in misli, ki se porodijo v naravnem okolju. Tako ni tisti, ki 

podaja znanje, temveč se spremeni v iskalca znanja, podatkov in 

dejstev (Györek, 2013). V gozdu imajo otroci na razpolago veliko 

različnega materiala. Zaradi nenehnega spreminjanja narave jim je 

vsakič ponujeno drugačno okolje, ki pa ga sami vedno znova 

preoblikujejo. Igra v naravi otrokom omogoča neomejeno gibanje, 

spodbuja razvijanje socialnih veščin, sprejemanje odločitev, 

pridobivanje raznolikih znanj ter spretnosti (Tovey, 2007). Projekt je 

starše in njihove otroke motiviral za aktivno sodelovanje in učenje. 

Vzgojitelji smo otrokom ponudili možnost in pripravili tako 

spodbudno učno okolje, da so se učili preko lastne aktivnosti, z na 

novo pridobljenimi izkušnjami. Kar otrok občuti in doživi, si zapomni 

in izkušnjo shrani. Prenese jo v nove situacije, kjer pridobljeno znanje 

znova uporabi.  

 

 

Cilji projekta 

Cilje smo namenoma zastavili zelo na široko. Želeli smo doseči 

sodelovanje družinskih članov in ponuditi okolje, ki bo kar samo 

vabilo h gibanju in raziskovanju. Člane družinske skupnosti smo 

spodbudili, da med seboj sodelujejo, komunicirajo, se dogovarjajo in 

doživijo prijetno razbremenjujočo izkušnjo. Ob premagovanju ovir in 

ob miselnih nalogah, kot tudi pri ustvarjanju z naravnimi materiali, 

so se starši in otroci učili in urili svoje sposobnosti. Naučili so se 

spoštovanja in odgovornega odnosa do narave in drugega. Čeprav na 

daljavo, nam je uspelo realizirati cilje, kot so: 

− Spodbujanje otrok in staršev za gibanje v naravi. 

− Spodbujanje družinskih članov, da med seboj komunicirajo, se 

dogovarjajo, si pomagajo, se drug od drugega učijo … 

− Povezovanje lokalne skupnosti, vrtca in družine. 

− Razvijanje sposobnosti koordinacije in orientacije na prostem s 

pomočjo zemljevida. 

− Seznanjanje otrok z gozdnimi pravili. 

 

Izvedba projekta 

Najprej smo z nevihto idej le-te zapisali na papir. Potrebovali smo 

soglasje lastnikov zemljišča za izvedbo dejavnosti v gozdu. Ogledali 

smo si nam že znano lokacijo in skicirali postaje, ki smo jih želeli 

vključiti v projekt. Povezali smo se z lokalno ustanovo, Centrom 

učenja in inovativnosti, Modro delavnico v Framu, ki so za nas izdelali 
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palčkova pravila in markacije v obliki palčkovih čevljev, ki so po vasi 

vodile do gozda in nato od postaje do postaje po gozdu. 

 

 
Slika 1: Načrt, zemljevid s postajami in izdelana markacija 

Vir: Lasten 

 

Izziv nam je predstavljalo okolje s spreminjajočimi se 

vremenskimi vplivi in epidemiološka slika, ter ukrepi iz področja 

Covid-19. Hladno in vlažno podnebje meseca decembra nas je 

spodbudilo k razmišljanju, kako navodila, pripovedi in načrte 

ohraniti suhe in čiste. Da so sporočila z navodili in namigi na 

postajah ostali suhi, smo jih zatesnili v steklene kozarce za vlaganje 

in jih pritrdili na drevo ob markaciji. Načrte smo zvili v zvitke in jih 

nastavili v neprodušno zaprto vedro, iz katerega so si starši in otroci 

samostojno postregli. V ta projekt smo stopili z mislijo zaupanja v 

starše in otroke, da bodo za seboj skrbno pospravili in kar so si 

izposodili tudi vrnili in da bodo ob odhajanju iz gozda le tega zapustili 

čistega in urejenega. 

 

 

 
Slika 2: Označena postaja, palčkova pravila in vedro z načrt i 

Vir: Lasten 

 

Pravila in postaje 

Ob vstopu v gozd smo na deblo drevesa izobesili palčkova pravila:  

− Spoštuj gozd in njegove prebivalce. 

− Ne moti ostalih udeležencev. 

− Ostani na varnostni razdalji. 

− Hoja po gozdu in na lastno odgovornost. 

− Zabavaj se! 

 

Pripravili smo osem zanimivih in razgibanih postaj, ki smo jih 

označili z markacijami. Starši so ob prihodu na postajo otroku 

prebrali sporočilo, ki jim ga je napisal palček David, nato pa so kar 

se da samostojno izvedli aktivnost na posamezni postaji. Tako so 

skakali iz štora na štor, hodili po brvi, plezali na drevo, oponašali 

živali, preizkušali svoje ravnotežje, se urili v orientaciji v gozdu, 

gradili, ustvarjali in urili fino in grobo motoriko rok in nog, risali, 

se pogovarjali, ugotavljali, razmišljali, šteli  ipd.  
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Zadnji dan gozdne dogodivščine, je otroke pod okrašenim 

drevescem, ki so ga krasili ves teden, čakalo sladko presenečenje, 

ki jim ga je pripravil palček David. Za lažjo predstavo je posnetek 

Gozdne dogodivščine palčka Davida, dostopen na povezavi: 

https://youtu.be/PKL0UHf49u8. 

− Hoja po štorih 

Biti palček ni lahko. Premagati moraš veliko ovir. Ena izmed njih 

je skakanje po štorih. Kako spreten si? Če ti gre, lahko poskusiš 

tudi vzvratno. 

− Hoja po brvi 

Velikokrat moramo palčki prečkati blatne luže, zato uporabimo 

tanke brvi, po katerih lahkotno odplešemo na drugo stran. Imaš 

ravnotežje tudi ti? Pazi, če padeš, boš ves blaten.  

− Splezaj na drevo in pozvončkljaj 

Se sprašuješ, kako palčki vemo, kdaj je čas za kosilo? Dežurni 

palček spleza visoko na drevo in pozvončklja. Ko je na vrhu, 

zakriči: »Hej, hoooo, kosiloooo!« Prava zabava. Si upaš splezati 

na drevo? 

 

 

 

 
Slika 3: Zvonček z okraskom 

Vir: Lasten 

 

Da palčki ostanemo v formi, moramo veliko telovaditi. Smo 

mojstri preoblek in znamo posnemati prav vsako gibanje in 

oglašanje živali. Če želiš, te naučim nekaj zabavnih vaj. 

1. Skači in regljaj kot žaba.  

2. Hodi in brundaj kot medved. 

3. Stoj na eni in nato drugi nogi kot čaplja. Štej do deset in 

menjaj nogo. 

4. Steci kot lisica do okrašenih drevesc, kjer si jih oglej in 

nadaljuj pot naravnost, tiho kakor miška. 

 

Napravi dom za škratke 

Škratki so nagajiva gozdna bitja. Radi kakšno zagodejo in večkrat se 

zaradi nereda, ki ga puščajo za seboj po gozdu, kregajo z gozdnimi 

https://youtu.be/PKL0UHf49u8
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vilami. Ker nimajo urejenega bivališča, je gozd na prvi pogled kot 

malo smetišče. Veje ležijo povsod, gobe so pomendrane, še praprot 

se zaradi smrdljivih škratjih prdcev umika. Pomagaj dokončati dom 

našim sorodnikom škratkom. Gozdne vile ti bodo hvaležne. Kje 

domujejo? Pod podrtim drevesom na desno, nato po brvi naravnost. 

Ne moreš zgrešiti.  

Ustvarjalni kotiček 

Krasno, našel si moj ustvarjalni kotiček sredi gozda! Dobro sem ga 

skril, mar ne? Na tleh poišči vejice, palčke, storže in podobno. Vzemi  

vrvico in z njo poveži nabran naravni material tako, da bo iz njega 

nastal božični okrasek. Prosim, imej v mislih, da za teboj prihajajo še 

drugi otroci, ki bodo vrvice prav tako potrebovali, zato prosim vzemi 

samo eno. Okrasek nesi s seboj, saj ga boš na koncu obesil na božično 

drevo. Če ti je dolg čas ali si le ustvarjalne narave, lahko na tleh iz 

vejic sestaviš božično drevo ali kak drug božični motiv. 

Božičkova pošta 

Hura, uspelo ti je najti BOŽIČKOVO POŠTO! V cev lahko oddaš svoje 

pismo, ki si ga napisal Božičku. Pošto lahko oddaš vse do 23. 12. 2020. 

Božično drevo 

Okrasili božično smo drevesce,  

prižgali iskrico srca, 

naj zažari med vsemi nami, 

naj nam srečo in veselje da. 

 

In kot bi rekel dedek palček, 

ko bil je on še mlad. 

Božič je v nas samih, 

in pomeni drugega imeti rad. 

 

 
Slika 4: Okrašeno drevo in sladko presenečenje 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 5: Dom za škratke, okrasek iz naravnega materiala, Božičkova pošta 

Vir: Lasten 

                                 

ZAKLJUČEK 

Povratne informacije o projektu, ki smo jih dnevno prejemali v obliki 

e–poštnih sporočil, so bile presenetljive in več kot pričakovane. Starši 
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so dnevno pošiljali fotografije iz gozdne dogodivščine in v svoje 

zapise strnili pozitivne misli, občutke, zahvale, utrinke fotografij, ipd. 

Spoznali smo, da si želijo še več takih in podobnih projektov, ki kljub 

socialni distanci na svoj način povezujejo družino in vrtec ter krepijo 

zaupanje in sodelovanje. Hvaležno so sprejeli ponujeno in se, mnogi 

tudi večkrat, odpravili na gozdno pot. Otroci so ob potepanju po 

gozdu s svojimi starši spoznali mnogo več kot le premagovanje ovir. 

Spoznali so pomen sodelovanja, druženja, dogovarjanja in 

spoštovanja svoje družine kot tudi narave. Veseli smo, da so našo 

gozdno dogodivščino obiskali tudi šolarji in otroci ter ostali, ki so 

želeli vsaj za trenutek spet postati otroci. Interes po nadaljevanju 

gozdne dogodivščine je bil tako velik, da smo se odločili le to 

podaljšati. Tako je enotedenski projekt prerasel v dvotedenskega, z 

izjemo ene od postaj, ki je bila v tednu pred božičem tematsko 

obarvana. Takšni in drugačni interni projekti niso redkost v našem 

vrtcu. Trudimo se, da otrokom dnevno dajemo dobra izhodišča za 

doživljajsko igro in izkustveno učenje. Veseli smo, da puščamo svoj 

pečat na mladih ljudeh, jim pomagamo graditi dobre temelje in jih 

vzgajati za življenje.  
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Povzetek: V prispevku želimo poudariti vlogo učitelja pri pripravi 

učnega okolja, ki otroka spodbuja k razmišljanju in k aktivni vlogi pri 

skrbi za okolje. V prispevku opišemo, kako je lahko vožnja z vlakom v 

sklopu naravoslovnega dneva, izhodišče načrtovanju okoljskih 

izzivov, ki učence drugega razreda osnovne šole usmerijo v 

razmišljanja o tem, katere vrste prometa so v kontekstu trajnega 

varovanja okolja, dolgoročno ugodnejše. V prispevku predstavimo 

primer iz prakse, v katerem opišemo, kako so se učenci po doživetju 

vožnje z vlakom soočili z miselnim izzivom, ki je vključeval 

vrednotenji vožnje z vlakom v primerjavi z vožnjo z avtomobilom ter 

v nadaljevanju primerjavo ugotovitev s ciljem, ki je bil razmislek o 

tem, katera vozila onesnažujejo okolja manj. V prispevku se 

dotaknemo tudi pomena zgleda učitelja, ki učencem ponudi primere 

vzgojnega delovanja, s katerimi vzgaja skozi izkušnje, v okolju 

prijaznih ravnanjih in dejavnostih. 

 

Ključne besede: učenec, učitelj, vlak, skrb za okolje, trajnostni razvoj 

 

Abstract: In this paper, we would like to highlight the role of the 

teacher in providing a learning environment that encourages the 

child to think and play an active role in caring for the environment. 

In this paper, we describe how a train ride in the context of a science 

day can be the starting point for planning environmental challenges 

that orient second grade primary school pupils to think about which 

modes of transport are more beneficial in the long term in the 

context of sustainable environmental protection. n this paper, we 

present a practical case study describing how, after a train ride 

experience, students were challenged to think and combine their 

knowledge and experience to come to meaningful conclusions about 

which vehicles are less polluting. The paper also touches on the 

importance of the teacher's example, providing pupils with examples 

of educational action to educate through experience, in 

environmentally friendly behaviours and activities. 

 

Keywords: pupil, teacher, train, environmental care, sustainable 

development 
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UVOD 

Vloga učitelja v vzgoji in izobraževanju se bolj kot kdaj koli prej 

odraža poleg izobraževanja tudi v vlogi zgleda, ki vzgaja. Učitelje nas 

poklic zavezuje k temu, da učence pripeljemo do določenih 

standardov znanj, čeprav si morda nekateri med nami pogosto 

želimo, da bi ostajalo več časa za »vzgajati« namesto za »učiti«, saj 

je kljub prepletenosti obeh vidikov vloge učitelja, za »vzgajati« 

morda premalo prostora. Pa vendar raziskave in dogodki, ki se 

navezujejo na trajnostno naravnane učinke učenja v dobro okolja na 

globalni in lokalni ravni kažejo, da je potrebno resno pristopiti k 

obojemu, torej tako k učenju kot vzgajanju mlade populacije. Le tako 

bodo lahko učenci že skozi dobo odraščanja stopali bolj opremljeni z 

izkušnjami, vedenji, razmišljanji ter predvsem z odgovornostjo in 

pomembnimi navadami, ki so za spoštljiv in odgovoren odnos do 

okolja nujni, če želimo, da se ohrani naša eksistenca in omogoči 

obstoj človeštva v prihodnosti brez eksistencialnega manka. V 

prispevku smo se osredinili na nekatere praktične vsebine, s katerimi 

lahko učence podpremo in podkrepimo k udejanjanju trajnostno 

usmerjenih ciljev. Večina učiteljev že samo po sebi deluje trajnostno 

s tem, ko z zdravim razumom pristopamo do tega, da otroke 

navajamo na nekatere navade, ki smo si jih bolj ali manj prinesli že 

od doma oz. so nas k temu navajali že starši in učitelji naših generacij. 

V mislih imam samodejna/rutinska dejanja, kot so, zapri pipo za 

seboj, ugasni luč, če je ne potrebuješ, poberi smeti za sabo ipd. Da ta 

dejanja oz. navade podkrepimo in osmislimo, učence usmerimo še v 

razvrščanje odpadkov s pojasnilom, da je to pomembno za 

recikliranje, nakar preko učne enote razjasnimo z učenci, kaj je to 

recikliranje, pred tem pa razmislimo, kako čim bolj nazorno približati 

učencu, s čim recikliranje doprinese v skrbi do okolja, in čemu je to 

sploh potrebno in dolgoročno pomembno. Odgovoren odnos do 

dobrin, materialov, energetskih virov in človeka kot subjekta, nam 

menim, da nobenemu izmed učiteljev ni tuj. Večji izziv predstavlja 

spreminjanje navad (razvad), ki si jih morda otrok prinese v šolo, ker 

zanj v domačem okolju ni časa oz. se ne izkazuje potreba po tem in 

se mu kupuje takšna in drugačna mašila v obliki številnih igrač (tudi 

otroku škodljivih), namesto, da bi otrok prosti čas, skupaj s staršem 

preživljal v naravnem okolju, ki otroka (in odraslega) bogati in 

sprosti, a hkrati morda opominja na to – pazite name, čas se mi 

morda izteka.  

 

Učencem na razredni stopnji se morda najlažje približamo z učenjem 

preko izkušenj in da vzgajamo zgledom ter s pričakovanji. V ta 

namen, v nadaljevanju prispevka opišem, kako sem pri učencih 2. 

razreda, doživetje vožnje z vlakom izkoristil za spodbudo k 

razmišljanju o tem, v katerih primerih smo okolju bolj prijazni. Z 

namenom lastnega ozaveščanja in v podkrepitev odločitve, da 

izkoristim situacijo iz naravoslovnega dne in načrtujem segment 

pouka, v katerem učence ciljno usmerim k razmislekom o varovanju 

okolja, podajam nekaj strokovnih izhodišč, ki so mi bila v podporo pri 

razvijanju učnega sklopa. 
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Strokovna izhodišča o vzgoji za trajnostni razvoj 

V ospredju so ugotovitve raziskav, ki nas pozivajo, da trajnostno 

ukrepamo v smeri vseživljenjskega učenja z namenom varovanja 

okolja. Zaskrbljujoč je namreč podatek poročila, ki ga je izdalo 

Združenje držav, v katerem ocenjujejo, da v vsej zgodovini človeštva, 

narava še nikoli ni propadala tako hitro kot zdaj (United nations, 

2019). Slednje nas pedagoške delavce še bolj kot kadarkoli prej 

nagovarja, da se odzovemo in že mladim rodovom privzgajamo 

»trajnostno« naravnane navade, ter krepimo vrednote, preko 

katerih se udejanja zdrav odnos do dobrin in odgovorno ravnanje z 

le-temi. 

 

Prizadevanja v smeri trajnostno naravnane družbe, ki vseskozi 

opozarja na pomembne vidike posledic delovanja človeka kot 

posameznika, ter tudi posameznih skupnosti in družbe kot celote, 

potekajo intenzivno zadnja desetletja. Načrtno k temu so pristopile 

mnoge države, med njimi je tudi Republika Slovenija, ki so se v ta 

namen združile in s članstvom v t. i. Združenih narodih, leta 2015, 

potrdile in sprejele tako imenovano Agendo 2030 za trajnostni razvoj 

(angl. The 2030 Agenda for Sustainable  Development). Agenda 2030 

države članice zavezuje k zagotavljanju in udejanjanju skupnega 

načrta za mir in blaginjo vsega prebivalstva na Zemlji danes in tudi v 

prihodnosti. Z Agendo 2030 se tudi poziva vse države članice, da pri 

tem sodelujejo na globalni ravni (United Nations, 2015). 

Pod okriljem organizacije UNESCO (Organizacija Združenih narodov 

za izobraževanje, znanost in kulturo) se je iz potrebe po soočanju z 

vse večjimi trajnostnimi izzivi tudi v vzgoji iz izobraževanju, v ta 

namen razvilo posebno Področje vzgoje in izobraževanja za 

trajnostni razvoj, krajše VITR (v nadaljevanju VITR). VITR zajema k 

aktivnosti usmerjene, inovativne pedagoške pristope, s katerimi se 

ozavešča in aktivno prispeva k izobrazbi strokovnih delavcev, da 

pridobivajo znanja, ki so potrebna za preobrazbo družbe v bolj 

trajnostno (VITR, 2022). S ciljem, preusmeriti ter okrepiti vzgojo iz 

izobraževanje ter učenje, VITR za 2030 gradi na Globalnem akcijskem 

programu (GAP), ki spodbujajo trajnostni razvoj. Znotraj tega se 

osrednja vloga vzgoje in izobraževanja namenja predvsem pri 

uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (CTR). Poleg ostalih ciljev, 

katere si članice Agende za 2030 prizadevajo uresničevati, je bolj 

natančna usmerjenost k 4. cilju (CTR 4). Naveden cilj je za področje 

šolstva oz. izobraževalcev najbolj aktualen in pomemben zaradi 

kakovostnih izobraževanj, ki predvidevajo razvoj prečnih kompetenc 

kognitivne, socialno-emocionalnih in vedenjskih razsežnosti učenja 

(VITR, str. 14), ki v podcilju 4.7, v središče postavlja odgovornost za 

prihodnost (VITR, 2022, str. 1). Kompetence, ki bi jih posledično naj 

izobraževalec razvijal pri sebi in katerih znanja bi posredoval 

generacijam otrok, učencev in mladostnikov, so povezane z 

empatijo, solidarnostjo in aktivnim delovanjem usmerjenim v 

oblikovanje prihodnosti, kjer vzgoja in izobraževanje prispevata  k 

skupnem preživetju. 
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VITR za 2030 pod temeljnim ciljem navaja: »zgraditi bolj pravičen in 

trajnosten svet« (VITR 2022, str. 14). Iz navedenega lahko 

povzamemo, da gre pri združenju moči/vpliva mnogih držav članic, 

za  prizadevanje in udejanjanje trajnostnega razvoja z namenom, da 

ljudje ozavestijo pomen lastne odgovornosti v kontekstu varovanja 

okolja,  ter pomen solidarnosti in sodelovanja pri udejanjanju tega, v 

skupno dobro za čas v katerem živimo in za prihodnje rodove. 

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011), ki kot nacionalna 

strokovna podlaga za delo v vzgojno-izobraževalnih institucijah, prav 

tako predvideva, da postane načelo trajnostnega razvoja oziroma 

vzdržnega razvoja človeške družbe, ki zadeva človeka in njegov 

položaj na Zemlji, eno ključnih načel vzgoje in izobraževanja v 

Sloveniji. Hkrati poudarja, da so prav zdaj potrebne dodatne in 

odločne spremembe vzgoje in izobraževanja na osnovi konceptov 

trajnostnega oziroma vzdržnega razvoja, kot ga imenuje. V 

nadaljevanju navaja: »Človeška družba, ki bo v primerjavi s sedanjimi 

načini delovanja organizirana trajnostno oziroma vzdržno, bo na 

različnih področjih spremenila zadovoljevanje človekovih potreb 

tako, da ne bo ogrožala kakovosti življena in okolja ter razvoja 

prihodnjih generacij« (str. 39). Poudarja tudi, da izobraževanje za 

trajnostni razvoj ne zajema le posameznih, temveč vse predmete in 

življenje na šoli kot celoti in ne vključuje le naravoslovnih in 

tehničnih, družboslovnih in humanističnih vidikov (prav tam). 

Prav tako navaja področja, ki jih ozaveščanje o trajnostnem razvoju 

zadeva. Le-ta so: poznavanje dejstev o porabi in o mejah človekove 

porabe vode, zemlje, energije in drugih dobrin na Zemlji; spoznanja 

o vplivih zgodovine, politike, industrijske proizvodnje in pravil tržne 

ekonomije na globalne in lokalne spremembe v okolju; spoznanja o 

vplivih proizvodnih metod s področja industrije in kmetijstva na 

okoljske težave; spoznanja o možnostih in načinih trajnostnega 

gospodarjenja z naravnimi viri in varovanjem biološke ter krajinske 

raznovrstnosti; spoznanja o etiki in odgovornosti podjetij in držav ter 

mednarodne skupnosti v gospodarstvu, kmetijstvu, proizvodnji in 

drugega (prav tam). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju izpostavi 

tudi potrebo, da v vrtcih in šolah delujemo zgledno in ponudimo 

učencem primere vzgojnega delovanja, s katerimi vzgajamo otroke 

in učence skozi izkušnje, v okolju prijaznih ravnanjih in dejavnostih 

(na primer: kako ravnati, da zmanjšujemo ekonomske zahteve po 

transportu, porabi energije ipd.) iz katerih se otrok uči in uvaja v 

odgovoren odnos do naravnih in drugih danosti (prav tam, str. 39). 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) navezuje na pomen 

koherentnosti v načinih vključevanja znanja, ki bodo temeljila na 

razumevanju tega, da človekova kultura – civilizacija, ki ga obdaja, z 

razvojem tehničnih izdelkov in tehnologij, z ekonomijo in njenimi 

principi,  z zgodovino in s tem povezanimi temeljnimi principi odnosa 

do okolja, vpliva na naravo in ogroža druga živa bitja ter s tem 

spodnaša temelje svojega obstoja in bodočih generacij (prav tam, str. 

41). 
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S tem ko bodo mladi pridobili znanja trajnostnega razvoja in s tem v 

znanja vgrajene vrednote, bodo pridobili okvire za spoznavanje, 

vrednotenje in kritično reflektiranje in spreminjanje sodobne 

realnosti. Za posameznika namreč ni dovolj, da privzame neke 

navade, temveč mora tudi vedeti zakaj in kako je treba spremeniti 

nek vzorec dotedanjega vedenja (prav tam, str. 41). V namen 

ozaveščanja in izobraževanja so bile izdane tudi Smernice za vzgojo 

in izobraževanje za trajnostni razvoj, ki jih je izdalo Ministrstvo RS za 

šolstvo in šport (2007). Bela knjiga izpostavi in povzame pomen in 

vlogo odraslega, ter učiteljem daje uvide, čemu je razvijanje 

trajnostne naravnanosti pri učencih tolikšnega pomena. Današnji 

učenci so kreatorji naše družbe prihodnosti. Navade, ki jih bodo 

učenci usvojili tekom osnovnošolskega izobraževanja in kasneje ter 

njihova razmišljanja, bodo krojila družbo prihodnosti, od katere je 

odvisen odnos do naravnih danosti. Avtor Gabrovšek, opiše 

trajnostno rabo z besedami; »Trajnostna raba je raba, ki ne izčrpava 

narave in zagotavlja, da možno naravni vir na enak način rabiti tudi v 

prihodnosti« (Gabrovšek, 2010, str. 197). Po navedbah  VITR-a je 

eden ključnih ciljev trajnostnega razvoja podcilj 4.7, saj opredeljuje 

namen ter kakovost vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj in 

navaja:  

»Do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi učeči se pridobili znanje in 

spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z 

izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu 

življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture 

miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne 

raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.« (VITR 

2022, str. 14). 

 

Približevanje trajnostne naravnosti v praksi učitelja 

V nadaljevanju prispevka predstavljam vpogled v del prakse, kjer 

skušam povezati strokovna izhodišča trajnostnega razvoja, z 

dinamiko pouka v drugem razredu osnovne šole. V razredu se z 

učenci trudimo delovati odgovorno in trajnostno naravnano ves čas. 

Začne se pri vsakodnevnih rutinskih opravilih in navadah in se 

nadaljuje v odnosu do osebnih predmetov ter ostalega, kar nas 

obdaja. V razredu so nam pomembna zato že manjša vsakdanja 

opravila, kot je dosledno razvrščanje odpadkov. Ne dogaja se, da bi 

kateri izmed učencev odvrgel smeti na prostem. Odgovorno ravnanje 

se prenaša tudi na odnos do hrane, ter na odnos do energetskih virov 

v smislu, da se ne troši po nepotrebnem električne energije 

(ugašamo luči in drugih naprav, ki potrebujejo energijo, izdelali smo 

celo aplikacije s preprostimi, a jasnimi simboli v opomnike), in tudi, 

da se odgovorno vedemo do porabe vode. Prizadevamo si za spoštljiv 

odnos do živali in rastlin ter narave kot celote, kar se udejanja 

predvsem, ko bivamo na prostem. Otroke poskušam skozi pogovore 

in opazovanje narave senzibilizirati za bogastva narave in tudi za to, 

da opazijo neustrezna ravnanja nekaterih drugih, ki npr. še odlagajo 

smeti v gozdu ipd. Krepimo tudi medosebne odnose in se urimo 

predvsem v potrpežljivosti, poslušanju med seboj in spoštovanju 
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drug drugega. Kot večina slovenskih šol, poglobljeno peljemo 

aktivnosti tudi v okviru mednarodno uveljavljenega programa 

Ekošola, ki podpira program celostne okoljske vzgoje. 

 

Učenci so seznanjeni s tem, kako skrbeti in ohranjati čisto naravo in 

okolje, kolikor je v njihovi moči, tudi izvajajo. V sklopu spoznavanja 

okolja, ki se navezuje na skrb za okolje, dosegajo zastavljena cilja: 

− Znajo opisati, kako oni sami in drugi vplivajo na naravo. 

− Znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in 

ohranjanju naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem 

živijo. 

 

Da bi učenci ozaveščanje o skrbi za okolje nadgradili, sem za to 

izkoristil naravoslovni dan. V nadaljevanju predstavljam, kako sem 

vožnjo z vlakom, ki smo jo izvedli v okviru naravoslovnega dneva, 

povezal s prometom in s škodljivimi posledicami prometa za okolje 

in spremembami v okolju. Učence sem želel spodbuditi k razmišljanju 

o razlikah med prevoznimi sredstvi v prometu in vsebino povezati z 

onesnaževanjem zraka. Da je bila predstavljivost in sledljivost 

učencev lažja, sem miselni izziv zožil na vožnjo z vlakom in avtom in 

tako omogočal postopnost v dojemanju in razumevanju. Zanimalo 

me je, kako učenci razmišljajo o medsebojni vzročni povezanosti 

vožnje z vlakom in npr. avtom ter v nadaljevanju vplivom tega na 

onesnaževanja na zraka.  

 

Zastavil sem si cilje: 

− Spoznavajo vožnjo z vlakom in železniški promet. 

− Spoznavajo, da je vožnja z vlakom za varovanje okolja ugodnejša 

kot z avtom. 

− Znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k ohranjanju 

čistega zraka in kaj ga onesnažuje. 

− Učenci vedo, da so spremembe v okolju za zrak včasih ugodne, 

včasih pa škodljive. 

 

Priprava na naravoslovni dan 

Pred vožnjo z vlakom smo se o bližajočem se dogodku pogovarjali, 

tako so otroci okvirno vedeli, kaj jih čaka in smo se na doživetje 

pripravili tudi iz vidika varnosti. Preko slikovnih aplikacij in spletnih 

strani ter posnetkov smo raziskovali železniški promet. Učenci so se 

seznanili z vlogo strojevodje in drugega pomembnega v železniškem 

prometu. Ugotovili so, da se vlak ne vozi po cesti, temveč po tirnicah, 

ki so lahko različne. Seznanili so se, da imamo različne vrste vlakov in 

kaj jih poganja ter da so razlike med vlaki, ki prevažajo tovor in 

potnike. Predvsem dečke so navdušili posnetki vlakov, ki dosežejo 

velike hitrosti in kot so izrazili »lebdijo« tirnicah (v mislih so imeli vlak 

na magnetni blazini ali maglev). 

 

Naravoslovni dan – vožnja z vlakom 

Do železniške postaje v Mariboru smo se pripeljali z avtobusom. Kar 

je bilo prav tako svojevrstno doživetje. Preden smo vstopili v 
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notranjost železniške postaje, smo si od zunaj ogledali še veliko, 

staro lokomotivo, ki je nameščena pred postajo in ima zgodovinsko 

vrednost. Veliko otrok je zanimalo, ali se lahko s tem starim vlakom 

(vagonom) tudi peljemo in so hitro ugotovili, da ni izvedljivo. Povezali 

so predhodna poizvedovanja o vlakih ter se spomnili, da smo si 

podobne starodavne lokomotive ogledali že prek spleta. 

 

Za večino otrok je bila vožnja z vlakom prvo tovrstno doživetje in so 

bili polni pričakovanj. Ogledali smo si železniško postajo, se 

sprehodili po podhodih in naposled povzpeli po stopnicah do 

postaje, kjer nas je pričakal strojevodja v uniformi. Učenci so z 

zanimanjem prisluhnili vsemu, kar je povedal. Vodil jih je tudi do 

sprednjega vagona, jim pokazal notranjost ter povedal o svoji vlogi 

pri usmerjanju vlaka. Nastopil je čas, da vstopimo v svoj vagon, zaradi 

česar se je čutilo prijetno vznemirjenje med učenci. Naraščala je tudi 

želja, da se peljejo. Prišlo je do trenutka, ko se je vlak začel premikati, 

kar so otroci v trenutku zaznali in sprejeli z navdušenimi vzkliki, tudi 

ploskanjem. Vlak nas je tako zapeljal do končne postaje, ki je bila na 

Ptuju. Ravno prav dolgo smo se peljali, da so učenci začutili vožnjo, 

se uspeli udobno namestiti v vagonu in se tudi sprehoditi po njem.  

 

Prevoz z vlakom in skrb za okolje 

Izkušnja vožnje z vlakom je v učencih pustila mnoge vtise. Naslednji 

dan sem učence zbral, da v skupni evalvaciji izrazijo vtise o vožnji z 

vlakom. Na največ otrok je naredila največji vtis sama vožnja z 

vlakom ter to, da so lahko sedeli na mehkih sedežih in gledali skozi 

velika okna, na kako zanimiv način se premika vse okrog njih. Na 

nekatere je naredila vtis tudi velikost vlaka in zvočni signal, ki ga 

strojevodja dal, ko se je vlak začel premikati. Spomnili so se, da je za 

vožnjo treba kupiti karto in da je ta poceni ter da vlak usmerja 

strojevodja. Spomnili so se tudi, da je treba paziti, ko vstopaš in 

izstopaš. Nekateri so omenili tudi železniško postajo in hojo po 

temnih hodnikih/ podhodih in številnih stopnicah, preden se pride 

na svetlo do vlaka. Nekaj fantov je povedalo, da bi radi postali 

strojevodja. Ker so bili vtisi še zelo živi, so otroci kar eden za drugim 

navdušeno pripovedovali.  

 

Ker so si učenci želeli vožnjo z vlakom ponoviti, sem predlagal, da 

povabijo na vožnjo z vlakom tudi starše in jim povedo, zakaj se je 

bolje peljati na daljšo pot z vlakom kot z avtomobilom. Ko so se vtisi 

nekoliko polegli, sem učence spodbudil k razmišljanju z vprašanji o 

tem, kaj menijo, da je bolje za okolje, natančneje onesnaževanje 

zraka. Ali je to vožnja z vlakom, ali z avtom. Predhodno smo že 

govorili o onesnaževanju zraka in onesnaževanju okolja. Bolj z 

ugibanjem, kot pa z navedbo pravega razloga, so učenci v večini 

odgovarjali, da vlak onesnažuje zrak manj. Nekaj učencev je menilo, 

da onesnažuje manj, ker se iz njega manj kadi kot iz avtomobila. So 

pa bili tudi učenci, ki so dejali, da vlak onesnažuje zrak bolj, ker je 

večji. Zato smo v nadaljevanju skupaj iskali vzroke oz. razloge, ki bi 

vožnjo z vlakom lahko naredili okolju prijaznejše, v primerjavi z 
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vožnjo z avtomobilom. Da so otroci prišli do ugotovitve, katero od 

vozil onesnažuje zrak manj, je bilo potrebno pristopiti postopoma. 

Da sem se približal njihovi predstavljivosti, sem učence prosil, da 

prinesejo v šolo svoje igračke, vlakce in avtomobile. Tako smo 

pridobili gradivo za prirejanje in dokaj nazorno demonstracijo, ki je 

poleg igre omogočala priložnost za večkratno primerjanje zlaganje, 

prelaganje, preštevanje, razmišljanje in naposled sklepanje. Pogovori 

so odpirali vprašanja, kot je, koliko avtomobilov je treba zložiti 

skupaj, da dobimo dolžino vagona in dalje vlaka. V nadaljevanju pa, 

koliko goriva potroši vlak in koliko goriva eden avto. Pridobili smo 

informacije s spleta. Sledilo je seštevanje števila avtomobilov, da 

smo dobili približen rezultat. Učenci so namreč izhajali iz preproste 

otroške logike, da če je več goriva, se bolj kadi iz vozila in je zaradi 

tega zrak bolj onesnažen. Čeprav gre za velike približke pri rezultatih 

in ugotovitev, je bil namen dosežen. Za zabavo smo se tudi šalili, kako 

bi bilo, če bi se do trgovine ali domov do hiše pripeljali z vlakom. In 

na splošno kam vse se z avtomobilom lahko pripeljemo in se z vlakom 

ne moremo. Kar je ponovno nagovarjalo k novim vprašanjem. Prišli 

so tudi do ugotovitve, da vlak in avto najmanj onesnažujeta okolje, 

kadar stojita.  

 

Učinek poglabljanja tega učnega sklopa je bil, da so učenci povezali 

ugotovitve, znanja in izkušnje, da bodo k čistejšemu zraku in 

varovanju narave najbolj pripomogli, če bodo s starši več hodili peš 

ali se vozili s kolesom, predvsem kadar so poti krajše. In da je daljše 

poti bolje opraviti z vlakom, ki manj onesnažuje zrak, in da z vožnjo z 

vlakom prihranimo. V nadaljevanju smo predvsem skozi slikovne 

aplikacije vozil iz različnih prometnih infrastruktur (kopenski, 

pomorski, zračni promet) raziskovali in primerjali, katera vozila 

okolje onesnažujejo najbolj in zakaj. Učenci so dosegali pričakovana 

znanja. Ustvarili smo poseben kotiček, kjer so učenci lahko 

podoživljali in poglabljali vsebino. Dodali smo nekaj fotografij iz naše 

vožnje z vlakom. Kasneje so primerjalno pristopili tudi do vožnje z 

avtobusom in vlakom. 

 

ZAKLJUČEK  

Če izhajamo iz predpostavke, da je osebna izkušnja iz okoljske vzgoje 

osnova ter da so učenci v prvem triletju osnovne šole bolj ali manj že 

sposobni vrednotiti naravo in razviti okolju prijazne navade, ne 

razumejo pa še, zakaj obstaja nuja po skrbi za okolje (Kostović-

Vranješ, 2009; 2016), so učenci presenetljivo hitro dojeli in smiselno 

povezali učinke plinov iz izpušnih cevi osebnih avtomobilov s tem, da 

vlak v primerjavi z avtomobili, izloča zelo malo škodljivih substanc. 

Ugotovili tudi so, da v primerjavi z avtomobilom, vlak porabi manj 

goriva. Namen aktivnosti je bil dosežen, učenci so bili skozi aktivno 

vlogo spodbujeni, da razmišljajo o prometu tudi v smislu povezav s 

skrbjo za okolje. Če se ustavimo pri dinamiki učencev čez dan, pa 

lahko opazimo, da je v kontekstu trajnostnega razvoja pomembno 

dosledno izvajanje okolju prijaznih navad. Učenci so v šoli v 

povprečju pet do osem ur. To je tudi čas, ki vključuje razvijanje svojih 
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navad, ki pa mnoge (če ne vse) posredno vplivajo na okolje tako ali 

drugače. Zato je zgledno ravnanje učitelja v tem času, še kako 

pomembno (Torkar, 2016). V prvem triletju OŠ bi dodal še vpliv 

pozitivnega odnosa, varne navezanosti na učitelja in moč pohvale. 

Opažam namreč, da se otroci zelo pozitivno odzivajo na pohvale in 

na spodbude. Pomeni, da če otroke pohvalimo in spodbujamo k 

temu, da naredijo s starši čim več poti peš ali s kolesom, ker bo zaradi 

tega zrak ostal bolj čist, in to dobro vpliva na rastje in vsa živa bitja 

ter naravo ohrani ipd. ter da vzgajamo z zgledom in se v šolo 

pripeljemo s kolesom tudi sami (v kolikor je izvedljivo), otroci 

sčasoma to ponotranjijo. 

 

Ni skrivnost, da se vse začenja že pri malih stvareh in »malih ljudeh«, 

ki zrastejo v velike. Delovanje vsakega še najmanjšega/ najmlajšega 

posameznika je pomembno, saj vsak izmed nas predstavlja družbo in 

hkrati nosi odgovornost za prihodnost. Miselnost, ki jo razvija učenec 

že v obdobju osnovnega šolanja, si ob spodbudah njegovih učiteljev, 

mentorjev in drugih, njemu pomembnih vzornikov krepi ali pa ne. 

Zato je toliko bolj na mestu pozitivno razmišljanje in trajnostna 

naravnanost učitelja v pedagoškem prostoru. Slednja bi se namreč 

naj udejanjala skozi besede in dejanja, pa naj si nas izvedba tega še 

                                                           
1 […] spremembe med drugim zahtevajo določene motnje, ki ljudi prepričajo, da zapustijo 

varnost statusa quo oziroma običajnega načina razmišljanja, vedenja ali življenja. To terja 

tako sili, da stopimo iz cone udobja. Nemalokrat to zahteva od koga 

tudi, da preseže osebna prepričanja1. 

 

Znano reklo, »Iz majhnega zraste veliko«, je v kontekstu trajnostnega 

razvoja še kako na mestu, saj tudi za velikimi podjetji, ki jim pogosto 

prisojamo, da povzročajo največ trajne škode, stoji človek, ki tega 

vodi. Če bo ta odraščal v domačem in institucionalnem okolju, ki je 

trajnostno naravnano, je večja verjetnost, da bo tudi kasneje v 

svojem »velikem« svetu razmišljal in udejanjal to, kar se je naučil 

doma, v vrtcu in šolah. Zato je tako pomembna miselna in dejavna 

preobrazba (v kolikor te še ni) in odgovornost v dobro vseh, pa naj si 

bomo to izobraževalci, starši, ljudje na vodilnih položajih, ali učenec 

v drugem razredu, ki ga pripravljamo na življenje kot individuuma, ki 

participira in s tem prevzema odgovornost za »trajni jutri« že danes. 
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Povzetek: V članku so predstavljene osnovne teorije učenja in 

sodobne strategije pouka, ki jih vključujemo v izobraževalni proces. 

Poseben poudarek smo namenili sodobnim metodam in oblikam 

dela.  Zavedati se moramo, da v sodobnem času naši otroci preveč 

časa presedijo, zato je v tradicionalni pouk, ki temelji na frontalni 

obliki, podkrepljeni z vizualnimi pripomočki, nujno potrebno 

vključevati gibalne aktivnosti in strategije, ki otroku zagotavljajo 

celosten razvoj. V članku predstavljamo fit pedagogiko kot sodobno 

učno strategijo, ki poudarja pozitivne učinke telesne dejavnosti 

preko igre. Prav tako smo se dotaknili kinestetičnega razreda, ki 

dodatno dokazuje, da gibalne aktivnosti izboljšujejo učni uspeh in 

prispevajo k večji motiviranosti učencev za učno delo. V praktičnem 

delu smo želeli predstaviti, kako lahko tudi pri uri matematike s 

pomočjo fit aktivnih metod popestrimo uro z gibalnimi dejavnostmi 

in kljub temu dosežemo vse zastavljene optimalne cilje učne snovi, 

ob tem pa še povečamo medsebojno povezanost v razredu, večjo 

motivacijo za učenje in boljše učne rezultate.  

 

Ključne besede: učenje, gibanje, aktivne metode, fit pedagogika 

 

Abstract: The article presents basic theories of learning and modern 

teaching strategies that are included in the educational process. A 

special emphasis is placed on modern teaching methods. They can 

be used in all types of classroom instruction. We need to be aware 

that today’s children spend too much time sitting. That is why a 

traditional frontal teaching, which is supported by visual didactic 

tools, needs to be enhanced with physical activity and strategies that 

ensure the wholesome development of a child. The article presents 

Fit Pedagogy as a modern teaching strategy that emphasises the 

positive effects of physical activity through play. We also mention a 

kinaesthetic classroom. This kind of classroom provides an additional 

proof that physical activity improves the learning success and 

enhances the motivation of students. In practical part, we present 

how to enrich the math lesson with physical activities taken from Fit 

Pedagogy methods and still meet the optimal learning objectives for 

this subject. Using this approach, we can also enhance classroom 

interaction, motivation and achieve better learning results.  

 

Keywords: learning, physical activity, active teaching methods, Fit 

Pedagogy 
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UVOD 

Eden ključnih dejavnikov za zdrav način življenja je gibanje. V 

današnjem času otroci vse več časa preživijo za računalniki, televizijo, 

uporabljajo električna prevozna sredstva, gibalna sposobnost otrok 

pa se je zmanjšala tudi zaradi omejenega gibanja v času epidemija 

Covid-19. Tudi raziskave kažejo, da je telesna pripravljenost naših 

otrok slabša kot v preteklosti. Kljub temu, da se zavedamo, da ima 

gibanje pozitivne učinke tako na telesnem kot na duševnem počutju, 

se premalokrat zavedamo njegovega globljega pomena. Ravno zato 

smo želeli v članku izpostaviti, kako je gibanje tesno povezano z 

našimi možgani in kako lahko z gibanjem pripomoremo k boljšemu 

učnemu uspehu.  Glede na to, da je učitelj tisti, ki za realizacijo učnih 

ciljev izbira med številnimi metodami, oblikami in strategijami 

pouka, predstavimo aktivne metode dela (metode z gibanjem), ki jih 

lahko uporabljamo pri vseh učnih predmetih, ne samo pri predmetu 

šport. S tem namenom smo izvedli vzorčen primer priprave, kako 

lahko tudi pri predmetu matematike, preko fit gibalnih metod 

realiziramo vse operativne cilje. 

 

Kaj je učenje?  

Barica Marentič Požarnik (2000) poudarja, da učenje ni le kopičenje 

in zapomnjevanje spoznanj, ampak tudi aktivna izgradnja osebnega 

smisla ob samostojnem in kritičnem razmišljanju. Prihaja do 

spoznanja, da je učenje tem bolj uspešno, čimbolj je aktivno in 

življenjsko vpeto v reševanje pomembnih problemov za učenca. Vsi, 

ki smo vpeti v izobraževalni sistem, besedo učenje uporabljamo 

vsakodnevno pri svojem delu. Vendar se moramo vprašati, kaj 

vsakemu posamezniku učenje pravzaprav predstavlja. V sodobnem 

času skušajo raziskovalci ugotoviti, kakšna pojmovanja imajo 

posamezniki o učenju. Ravno pogosta ne povsem zavedna 

pojmovanja in ideje neuradne definicije določajo, kako se bomo učili 

oziroma poučevali in presojali rezultate učenja.  

 

Šolsko učenje pogosto povezujemo z asociacijami, kot so 

pridobivanje znanja, pisanje, branje, utrjevanje in ponavljanje snovi 

ter sedenje za knjigami oziroma zvezki. Ob tem nas pogosto 

spremljajo negativna čustva, kot so napor, dolgčas, včasih tudi strah. 

Številne raziskave (Marton, Dall' Alba, Beaty, 1993) so bile pokazatelj 

naslednjih ugotovljenih kategorij pojmovanj: 

− učenje kot kopičenje, kvantitativno povečevanje znanja, 

− učenje kot memoriranje posredovanih vsebin z namenom 

poznejše reprodukcije, 

− -učenje kot ohranjanje, trajnejša zapomnitev dejstev, metod in 

postopkom za kasnejšo uporabo, 

− učenje kot luščenje osebnega pomena, učenje kot proces 

ustvarjanja, 

− učenje kot spreminjanje samega sebe.  

-  

Učenje pa ne predstavlja samo šolskega in poklicnega usposabljanja, 

ampak tudi nastajanje čustev, pridobivanje interesov, stališč, 
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oblikovanje zaznav in celo duševnih motenj. Zavedati se moramo, da 

brez učenja ni spomina, brez tega pa ni obnove. Z učenjem torej ne 

pridobivamo samo znanja in izobrazbe, temveč s tem širimo tudi 

naše čustvovanje, motivacijo, določena stališča, prepričanja in 

interese (Musek, Pečjak, 2001, str. 134). Učenje poteka v povezavi s 

spominom, torej zmožnosti, da ohranjamo sprejete informacije. To 

nam omogoča proces pomnjenja. Dokazano je, da sta spomin in 

pomnjenje v tesni zvezi z možganskimi procesi. Zavedati pa se 

moramo, da spomin in pomnjenje ne delujeta vedno stoodstotno. 

Mnogo informacij si naši možgani zapomnijo in ohranijo za nekaj 

časa, nekaj pa jih tudi postopno izgubimo. Temu procesu izgubljanja 

ohranjenih informacij, ki je naraven pojav,  pravimo pozabljanje.  

 

Aktivno učenje 

Do sedaj še vedno prevladuje pojmovanje učenja kot kopičenja in 

zapomnitve spoznanj posameznika. Kar v veliki meri vpliva na 

izobraževanje. Pouk se tako interpretira kot prenašanje gotovega 

znanja (transmisija), ki je velikokrat ločeno od izkušenj učencev in od 

konkretnih življenjskih okoliščin. Zato je v sodobnem času 

pomembno, da učenca pri učenju celostno, miselno in čustveno 

aktiviramo. To je aktivno učenje (Marentič Požarnik, 2000, str. 11–

12). 

 

 

 

Sodobne strategije pouka 

Pojem didaktična strategija se semantično prepleta s pojmom učna 

metoda, zato nekateri tako metodo poimenujejo tudi »strategija 

poučevanja«. Odprti pouk je skupni imenovalec sodobnejših učnih 

strategij, za katerega je značilno, da učne cilje, vsebine in metode 

prilagajamo zanimanjem in sposobnostim učencev, ustvarjamo 

pogoje za sodelovanje učencev pri pouku, upoštevamo že 

pridobljene izkušnje učencev in da je usmerjen na življenje lokalne 

skupnosti. Najbolj navzoča so ta načela in značilnosti odprtega pouka 

pri naslednjih učnih strategijah: odkrivajoč pouk, raziskovalni, 

projektni, problemski pouk, ravnanjsko ali delovno orientiran pouk, 

izkustveno usmerjen, programiran ter timski pouk (Blažič, Ivanuš 

Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003, str. 39–43.) Pri odprtem pouku naj 

ne bi bila prisotna le transmisija, kar pomeni prenašanje gotovega 

znanja, ki je velikokrat ločeno od izkušenj učencev in konkretnih 

življenjskih okoliščin, temveč transakcija, kjer gre za moštvo 

smiselnih interakcij med učiteljem in učenci samimi, ter 

transformacijo, kjer gre za spreminjanje pojmovanj o svetu in tudi 

spreminjanje osebnosti (Marentič-Požarnik, 2000, str. 11–12.) 

 

Odkrivajoči pouk 

Pri odkrivajočem učenju ima prednost večja učna motiviranost, 

samoaktivnost, koncentracija, vztrajnost in samozaupanje. 

Pravzaprav gre za bolj didaktični koncept oziroma načelo, ki naj bi 

usmerjalo vse strategije pouka. Bistvo takšnega pouka je učencem 
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zagotoviti pogoje za samostojno odkrivanje, s čimer si oblikujejo tudi 

metode in kognitivne strukture, s pomočjo katerih bodo kos 

kasnejšim problemom, vendar pa odkrivajoči pouk ni primeren za 

vsakršno učenje, saj je zelo zahteven in lahko zlasti šibkejše učence, 

ki so navajeni na učno vodenje, zmede in potre. Učencem moramo 

vsekakor nuditi tudi individualizirano možnost odkrivajočega učenja 

ob samostojnejšemu razumevanju učne vsebine (Blažič idr., 2003, 

str. 39–40.) 

 

Raziskovalni in projektni pouk 

Raziskovalni pouk je didaktična strategija znanstvenega spoznavanja, 

ki sloni na kombiniranju različnih rešitvenih in raziskovalnih načel, 

metod in postopkov, premišljenemu načrtovanju raziskovalnih 

hipotez ter preverjanju rezultatov. Glavni namen raziskovalnega 

pouka tako ni informiranje, temveč usposabljanje učencev za iskanje 

in odkrivanje novega, torej uvajanje v metode in tehnike 

raziskovalnega, znanstvenega, tehnološkega in organizacijskega 

mišljenja. S tem odpira in razvija nove možnosti mišljenja, 

doživljanja, vrednotenja, motiviranja, ravnanja, ustvarjalnosti, 

kulturno-intelektualnega dela in raznovrstne osebnostne lastnosti, 

teh za uspešno učenje nujno potrebnih učnih ter duševnih procesov 

(Blažič idr., 2003, str. 39–40). Sestavni del raziskovalnega pouka je 

projektni pouk, pri katerem učenci in učitelji skupaj uresničujejo 

običajno interdisciplinarno učno temo, imenovano projekt. Projektni 

pouk ima veliko možnosti za socialno učenje ter za medsebojno 

spoznavanje in razumevanje učencev – učencev in učiteljev (prav 

tam, str. 40–41.) 

 

Problemski in ravnanjsko ali delovno orientirani pouk 

Problemski pouk je poznan kot metoda reševanja problemov, 

ustvarjalni pouk ali raziskovalna metoda. Učenje tako temelji na 

problemski situaciji, ki izzove miselne procese pri učencih, tako da z 

lastno miselno aktivnostjo pridejo do rešitve problema oziroma do 

novega znanja. Problemi so lahko stvarni ali fiktivni, teoretični ali 

praktični, informativni ali formativni, vedno pa je nujna problemska 

situacija oziroma učna težava, običajno z nekim nasprotjem, ki ga je 

mogoče rešiti s trenutno dosegljivim predznanjem ter sposobnostim. 

S to najvišjo učno strategijo omogočimo, da prihaja do intenzivne 

interakcije učencev s predmetom ali pojavom spoznavanja, do 

križanja izjemno zapletenih zunanjih in notranjih pogojev učenja ter 

razvijanja ustvarjalnega mišljenja in ravnanja, vendar le, če 

problemski pouk upošteva zmogljivosti učencev (Blažič, 1991, 2003.) 

Gre za nadgrajevanje že znanega pragmatičnega oziroma delovnega 

pouka z ročnim in telesnim ravnanjem ter doživljanjem. Rezultati 

delovnega pouka niso le teoretično vedenje, temveč tudi vrednote 

in praktično uporabno znanje, tudi za kasneje v življenju. 

Odgovornost za učenje poleg učiteljev nosijo tudi učenci sami, saj gre 

za na učence osredotočen pouk, v katerem veliko samostojno delajo. 

Veliko je skupinskega dela, dela v dvojicah, individualno delo, 

predvsem z metodami praktičnega, eksperimentalnega in 
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projektnega dela. Delovno usmerjen pouk je razširjen tudi na 

dramatizacije, filmanje, izdelovanje modelov, raznih zbirk, reportaž, 

organiziranje prireditev, proslav, tekmovanj, razstav, delovanje na 

glasbenem področju, v knjižnici, arhivih, medioteki itn. (Blažič idr., 

2003, str. 41.) 

 

Izkustveno usmerjeni pouk in timski pouk 

Izkustveno usmerjen pouk mora učencem predvsem omogočiti, da si 

v neposrednem stiku z učno stvarnostjo pridobivajo lastne 

individualizirane izkušnje, da te izkušnje vključujejo v pouk, z njimi 

interpretirajo dano učno vsebino, s čimer znanje sami konstruirajo in 

mu dajejo individualno-identitetni pomen. Individualne izkušnje pa 

konfrontirajo z učenci in učitelji, saj izkušnja tako postane trajnejša, 

ko se socializira in v odprtosti do izkušenj drugih dviga na višjo raven 

in tako dobiva splošnejši pomen. Ravno zato so potrebne čim bolj 

življenjske učne situacije in metode, ki omogočajo tako simbolno kot 

tudi čutno-praktično ravnanje in učenje ter enakopravni učni odnos 

in subjektivni položaj učencev (prav tam, str. 42). Je učna strategija, 

kjer je s sodelovanjem dveh ali več učiteljev mogoče doseči tesnejšo 

povezovanje sorodnih učnih predmetov oziroma celovitejše znanje 

učencev, večjo učno aktivnost, samostojnost učencev ter 

diferenciacijo in individualizacijo pouka. Z delitvijo dela dosežemo, 

da pridejo bolj do izraza zmožnosti in zanimanja posameznih 

učiteljev, saj so nekateri boljši načrtovalci pouka, drugi boljši 

govorniki, tretji mentorji, nekaterim bolj ustreza delo z velikimi 

skupinami, drugim z manjšimi skupinami ipd. Timski pouk omogoča 

prilagajanje učnega dela ne le posebnostim učencev, temveč tudi 

učiteljev (prav tam, str. 43–44.) 

 

Delovanje možganov in gibanje pri učenju 

Številni delovni terapevti in raziskovalci že vrsto let opravljajo 

raziskave, ki dokazujejo pozitiven vpliv gibanja na učenje. Ker živimo 

v informacijskem času, kjer moramo predelati veliko informacij, je 

besedna zveza znati učiti se, danes zelo pomembna veščina. Če 

želimo razumeti, kako gibanje vpliva na učenje, moramo razumeti 

delovanje možganov. Naši možgani obdelujejo informacije na 

različne načine. Tradicionalni pouk poteka v obliki  predavanja in 

uporabe konkretnih pripomočkov, pri doživljajskem učenju pa je 

pomembno, da učne ure vključujejo aktivnosti in strategije, ki 

zajemajo vse tri osnovne učne stile.  

Učni stili: 

1. vizualni – vključujejo tisto, kar je moč videti in opazovati (učenci 

rišejo), 

2. slušni – ta stil učenja vključuje prenos informacij skozi poslušanje, 

3. kinestetični – taktilni stil učenja, učenci uporabljajo čutila in 

mišično gibanje (Prgić, 2018). 

 

»Ljudje imamo zmogljivost in izbiro, da lahko spremenimo svoje 

možgane. Možgani se nenehno spreminjajo. Geni in okolje sta močni 

sili, ki silita, da ju izkoristimo. Človek se mora gibati, da bi razvil in 
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ohranjal nevronske povezave (SINAPSE) ali spomine.« (po zapiskih 

Gumzej, Konda, 2016). Možgani imajo sposobnost nenehnega 

spreminjanja, nanje vplivajo različni okolijski dejavniki, kot so 

telovadba, prehrana, spanje ter številni družbeni in čustveni vplivi 

(Prgić, 2018). Kot pravita avtorja (Bruer, 1991 in Nash, 1997), 

«Otroci, ki živijo v aktivnem in izkušenjsko bogatem okolju razvijejo 

več in gostejše sinapse. « (po zapisih Gumzej in Konda, 2016). Ker 

naši možgani delujejo na osnovi elektrolitov, moramo v času učenja 

piti dovolj vode in pojesti dovolj preprostih ogljikovih hidratov in 

sadja. Samo dobro prekrvavljeni možgani s krvjo in polno kisika 

omogočajo budnost in zbranost za učenje in dobro pomnjenje. Naši 

možgani sprejemajo iz okolice različne podatke preko treh kanalov, 

to so vidnega, slušnega in čutnega. Tudi možgani imajo vzdržljivostne 

mišice, ki jih povečamo s treningom, to pomeni z učenjem in 

zadostno količino kisika v krvi, kar povečamo z gibanjem. Za miselni 

razvoj potrebujemo zbranost. Naši možgani se razvijajo glede na 

uporabnost, zato se povezave, ki jih pogosto uporabljamo, pogosteje 

ohranijo ali krepijo, istočasne se tudi povežejo (Jerala Zver, 2009, str. 

117–118). Avtorja (Hanford 1995, Promislow, 1999) pravita, da 

»možgani hrepenijo po novostih, stimulaciji in spremembah, 

vključevanje gibanja v učenje, spremembe v metodi poučevanja 

(verbalna v vizualno) ali novosti v učnem procesu, prebudijo 

možgane, ki se preusmerijo k spremembam in vrnejo k bolj celostni 

funkciji« (po zapisih Gumzej in Konda, 2016). 

 

Fit pedagogika – sodobna učna strategija 

Fit pedagogika je sodobna učna strategija, ki temelji iz gibanja, 

fiziologije, nevroznanosti, kritičnega mišljenja, doživljajskega učenja, 

timske harmonije in psihofizičnega zdravja. Univerzitetno 

diplomirana fiziologinja Barbara Konda, ki je tudi direktorica Forme 

3D ter avtorica ideje Fit pedagogike, predstavlja fit pedagogiko kot 

celostno strategijo, ki deluje na otroka oziroma mladostnika in mu z 

množico kompleksnih in problemsko zastavljenih tehnikah 

poučevanja omogoča maksimalen razvoj vseh dimenzij 

psihosomatskega statusa. Deluje na celostnem pristopu učenja in 

interaktivno povezuje vsa učna področja. Upošteva razvojne, 

fiziološke značilnosti otroka in mladostnika ter psihomotorično 

učenje. Fit pedagogika je kakovostna, interaktivna, dinamična in 

motivacijska, pozitivna, zabavna in zdrava oblika učenja (po zapiskih 

Konda, 2017). V intervjuju za revijo Jana, intervjuvanka Barbara 

Konda pove, »da učitelj ne sprašuje klasično (zastavi vprašanje, 

učenec dvigne roko ali pa ga učitelj izzove in nato odgovori),« ampak, 

da učenci sami poiščejo vire in ne čakajo, da jim učitelj pove. Barbara 

Konda opisuje na primer »Fit aktivno metodo »Obraz k obrazu«. 

Učitelj zastavi vprašanje in da navodilo: »Poišči najbližjega sošolca in 

mu odgovori na vprašanje.« To pomeni, da vsi učenci hkrati 

interaktivno odgovarjajo na vprašanja drug drugemu, šele nato sledi 

preverjanje, ki poteka tako, da učitelj pri enem izmed učencev 

preveri, ali so odgovori, ki so si jih učenci govorili med seboj, 

dejansko pravilni.« Ustanoviteljica in vodja projetka Fit International, 
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Barbara Konda je v spletnem intervjuju razložila, da pri fit pedagogiki 

»Ne gre zgolj za telesno dejavnost, kot sta tek ali poskoki. Govorimo 

o gibanju, torej vsakršnemu krčenju mišic, ki se zgodi nad stopnjo 

mirovanja, kot so govor, neverbalna komunikacija, grafokinetika ...« 

Vodja projekta prav tako navaja, da »S tem, ko je učeči v gibanju, 

ustvarja psihofizično ravnovesje in posledično tudi hormonsko 

ravnovesje. S tem dosega visoko stopnjo osredotočenosti, 

koncentracije in nenazadnje notranje motivacije za učenje« (STA, 

2020).  

 

Po zapiskih s predavanja Fit program – kako motivirati za učenje – 

avtorica Barbara Konda spregovori o devetih fit didaktičnih načelih 

fit pedagogike. Ta načela so: 

− 1. načelo igre (Gibalna igra je mišljena kot celostna tehnika 

poučevanja in celostno spodbuja delovanje človeškega 

organizma in zagotavlja funkcionalno znanje.), 

− 2. načelo kakovosti, 

− 3. načelo gibanja, 

− 4. načelo postopnosti, 

− 5. načelo cikla in zaporedja, 

− 6. načelo zmernosti, 

− 7. načelo pestrosti, 

− 8. načelo zabave, 

− 9. načelo timskega sodelovanja. 

Avtorja Musek in Pečjak pravita, da gibalni razvoj temelji na 

psihomotoričnem učenju. Le to učenje zajema učenje motoričnih 

spretnosti. Še posebej pomembne so delovne in športne spretnosti. 

Prav tako navajata, da so motorične spretnosti sprva pod kontrolo 

zavesti, nato pa postanejo avtomatične (Musek in Pečjak, 2001). 

 

Telovadba za možgane 

K sodobnim strategijam pouka lahko vključujemo tudi preproste in 

lahkotne gibe, ki jih učenci pri pouku lahko izvajajo za izboljšanju 

učenja s celotnimi možgani. Avtorja E. Dennison v zbirki Telovadba 

za možgane (Brain Gym) predstavita 26 preprostih gibalnih vaj za 

boljši učni uspeh. Uspešnica Telovadba za možgane temelji na treh 

preprostih postavkah, in sicer: 

- » učenje je naravna, prijetna dejavnost, ki traja vse življenje, 

- učne blokade povzroča naša nezmožnost, da bi premagali stres in 

negotovost, ki nas obide ob novih nalogah, 

- vsi imamo tolikšne učne blokade, da smo se odvadili gibati.« (Paul E. 

Dennison, Gail E. Dennison, 2007, str. 7). 

Gibalne vaje sta avtorja razdelila na gibanje prek telesne sredine, kjer 

se učenci urijo v spretnosti in sposobnosti, ki so potrebne za lahkotno 

dvostransko gibanje (v levo in desno stran). Z gibanjem preko telesne 

sredine spodbujamo sposobnost povezanega delovanja obeh očes, 

obe ušes ter obeh polovic možganov in telesa. Aktivne vaje: križno 

gibanje, ležeča osmica, simetrično risanje, abeceda v ležeči osmici, 

slon, obračanje glave, gugalnik, trebušno dihanje, križno gibanje leže, 
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polnjenje z energijo in mislimo na x. Drugi sklop vaj so raztezne vaje, 

s katerimi razvijamo in utrjujemo tiste živčne poti, ki omogočajo 

povezovanje informacij, že shranjenih v zadnjem delu možganov, z 

zmožnostjo, da jih predelamo v prednjih možganih. Te vaje 

povečujejo sposobnost, ki so povezane z določenimi jezikovnimi 

težavami: sova, raztezanje rok, upogibanje stopala, črpalka, jadralec 

in prizemljitev. Zadnji sklop so vaje za energijo in poglabljanje 

občutkov. S temi vajami in telesnim položajem telesa vzpostavljamo 

živčne povezave med telesom in možgani. Vaje z energijo spodbujajo 

in krepijo naš občutek za smer, stranskost, zunanjo in notranjo 

orientacijo ter zavedanje našega položaja v prostoru in v odnosu do 

predmetov, ki nas obdajajo. Vaje, ki spodbujajo zbranost in raven 

energije som voda, možganski gumbki, zemeljski gumbki, gumbki za 

ravnotežje, vesoljski gumbki, zehanje, miselni gumbki, vaje za 

povezovanje in umirjanje in gumbki za pozitivno mišljenje. (Pual E. 

Dennison, Gail E. Dennison, 2007). 

 

Kinestetični razred – učenje s pomočjo gibanja 

Kot smo že zapisali, številni znanstveniki govorijo raziskovanju 

utelešene kognicije (tj. skupina mentalnih procesov, ki vključuje 

pozornost, spomin, uporabo in razumevanje jezika, učenje, 

sklepanje, reševanje problemov in sprejemanje odločitev), o 

spodbujanju delovanja malih možganov in da s telesnimi gibi 

izboljšujemo reševanje problemov. Utelešena kognicija je zasnovana 

tako, da so naši možgani in telo pri učenju odvisni drug od drugega. 

S pomočjo asociativnih gibov se kognitivni pojmi vgradijo v spomin. 

S pomočjo gibov lažje shranjujemo naučene informacije in s tem tudi 

izboljšamo njihovo shranjevanje in priklic iz spomina. Kinestetični 

razred je učenje s pomočjo gibanja, njegove strategije temeljijo na 

hotenih gibih, s katerimi kar najbolje izkoristimo učiteljev čas in 

prizadevanje. Gibanje spodbuja delovanje možganov. Avtor 

priročnika Kinestetični razred omenja raziskavo, ki je ugotovila, da se 

je učni uspeh četrtošolcev izboljšal, če so pred pisanjem testa 20 

minut telovadili. Prav tako je dokazano, da če izvajamo pred nalogo 

podobne telesne gibe, kot jih zahteva naloga, lahko problem rešimo 

hitreje in lažje. Na primer, če določen pojem učenci ponazorijo s 

telesom, si bodo lažje predstavljali določene pojme, informacije pa 

bodo lažje prenesli iz konkretnega na abstraktni nivo, ki so jih doživeli 

s telesom (Prgič, 2018). Kinestetični razred zajema dva bistvena 

pristopa, in sicer: 

− »učenje in poučevanje s pomočjo gibanja; 

− oprema kinestetične učilnice, ki zajema kinestetične mize, 

pripomočke za gibanje in plakate z osnovnimi informacijami o 

delovanju možganov ter pomenu gibanja za učenje« (Prgić, 2018, 

str. 6). 

 

Pouk v kinestetični učilnici poteka za kinestetičnimi mizami, le-te 

omogočajo nemoteče gibanje med poukom. Pomembno je tudi, da 

poleg ustreznega pohištva poskrbimo za načela kompatibilnega 

delovanja možganov, torej, da poskrbimo za ustrezne možganske 
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pavze, pripravo možganov na učenje in ponavljanje učne snovi skozi 

gibe, fitnes v razredu in ustrezno povezovanje učencev. V današnjem 

času učenci veliko časa presedijo, postajajo del nove družbe sedečih 

ljudi, zato je bistvenega pomena, da v pouk vključujemo veliko 

gibanja in aktivnih metod, ki pozitivno vplivajo na telesno 

pripravljenost učencev in na doseganje boljših učnih rezultatov. 

Učitelji, ki se zavedajo pomena gibanja pri pouku in stremijo k 

vzpostavitvi psihofizičnega ravnovesja učencev, sledijo naslednjim 6 

načelom »gibanja z namenom«, in sicer: 

− PRIPRAVIMO MOŽGANE NA UČENJE (Poskrbimo za varno in 

spodbudno okolje, pestro in stimulativno vzdušje, skupnostni 

pristop, ustvarjanje priložnosti za učenje v skupinah, skrb, da 

učenci popijejo dovolj tekočine, namenska uporaba transferja, 

da možgani ustvarijo povezave, vaje in treningi, delo znotraj 

časovnih omejitev spomina in znotraj meja zmožnosti). 

− ODMOR ZA MOŽGANE (Možgani se morajo spočiti od učenja, to 

je čas za smeh in zabavo, da preusmerimo pozornost na novo 

vsebino, da razvijamo družabne veščine, da telesu in možganom 

povrnemo energijo). 

− SPODBUJANJE K TELOVADBI IN BOLJŠI TELESNI 

PRIPRAVLJENOSTI (Dovolj je že, da učenci naredijo nekaj hitrih 

vaj. Že v manj kot 1 minuti lahko opravijo krajšo aktivnost in s 

tem možgane napolnijo s kisikom in jim povrnejo koncentracijo 

za nadaljnje delo npr. tek na mestu, skokice). 

− USTVARJANJE MEDSEBOJNE POVEZANOSTI V RAZREDU (Če 

želimo, da naši možgani razvrščajo informacije po pomembnosti, 

morajo najprej biti zagotovljene fiziološke potrebe, le tako bodo 

možgani optimalno delovali. Sledi čustveno stanje učencev, če so 

učenci pod stresom, bodo možgani težko sprejemali nove 

informacije. Na tretjem mestu so informacije, ki se nanašajo na 

novo znanje, na kar zelo vpliva čustveno vzdušje v razredu. 

Humor in glasba imata izjemen vpliv na čustveno stanje 

učencev). 

− OBNAVLJANJE SNOVI (Ponavljanje učne snovi s pomočjo gibanja 

je lahko zabavnejše, zanimivejše in bolj čustveno obarvano, učno 

snov lahko ponovimo na začetku, na sredini ali ob koncu učne 

ure). 

− POUČEVANJE SNOVI (Z gibalno aktivnostjo lahko povečamo 

učno aktivnost, motivacijo za učenje, izboljšamo razumevanje in 

pomnjenje učne snovi, lažje reševanje problemov in višje miselne 

procese spodbujamo telesne in umske povezave) (Prgić, 2020). 

 

Gibalne aktivnosti 

Glede na tip dejavnosti, ki jo želimo izvesti pri pouku, moramo 

izhajati iz cilja, kaj želimo z njo doseči. Če želimo na primer vaditi 

branje, bomo izbrali takšno aktivnost, kjer bodo učenci morali 

prečkati vidne sredine (možganski gumbki, križno gibanje ipd.), če 

bodo učenci pisali, bomo razvijali koordinacijo oči in rok (ležeča 

osmica, raztezanje rok). Tudi če določene vaje pri posameznih 



93 
 

učencih ne bodo delovale, smo jim zagotovili vsaj kratek premor. 

Gibalne aktivnosti lahko izvajamo na začetku dneva, pred učenjem 

nove snovi, med učnimi aktivnostmi, kadar se učenci začnejo 

dolgočasiti, pri nemirnosti učencev, pred, med in po preizkusih 

znanja, med poučevanjem in obnavljanjem snovi (Prgić, 2018). 

 

Primer dobre prakse fit pedagogike 

Naša šola je že od leta 2015 vključena v aktivno izvajanje projekta 

Fit4Kid in tako smo se pridružili številnim izobraževalnim ustanovam 

Avstralije, Španije, Nemčije, Velike Britanije in Islandije. Mednarodni 

projekt Fit Slovenija je projekt promocije gibalne-športne aktivnosti 

za zdravje otrok in mladostnikov v vseh okoljih. Je tudi projekt, ki 

učitelje s strokovnimi predavanji in praktičnimi delavnicami opremlja 

z metodami in pristopi, s katerimi lahko gibanju na široko odprejo 

vrata svoje učilnice, ne glede na starost učencev in predmetno 

področje. Učitelji dejavnosti fit pedagogike vključujemo ne samo v 

okviru športa, ampak tudi tekom celotnega izobraževalnega procesa. 

Tako v okviru projekta vsako šolsko leto izvajamo naslednje 

aktivnosti: 

− FIT gibalne minute (kadar otroci postanejo nemirni, psihična in 

telesna sprostitev), 

− FIT hitre stimulacije, 

− FIT hidracijo (uvajanje pitja vode v času pedagoškega procesa),  

− FIT olimpijado in 

− FIT izobraževanja za učitelje.  

Tudi sama vnašam v učni proces številne gibalne metode, ki pri 

učencih izzovejo večjo motiviranost za učenje, večjo aktivnost pri 

pouku, boljše rezultate, predvsem pa zabavo preko igre z večjim 

učinkom zapomnitve snovi.  

 

Praktičen primer fit aktivne metode pri predmetu matematika v 5. 

razredu (po fit aktivnih metodah B. Konda) 

OGREVANJE IN MOŽGANSKA NEVIHTA – FAM Hot dog 

Učencem povem, da bomo utrjevali pisno deljenje z dvomestnim 

številom z FAM Hot dog in uro nadaljevali z FAM Štafeta mehurčkov. 

a) Učence sem z besedo »Hot dog« spodbudila, da so tvorili  trojice 

in se postavili v vrsto. Sledila je igra vlog, in sicer je sredinski 

učenec predstavljal «hrenovko« in hkrati učitelja-učenca, 

stranska učenca pa sta predstavljala »kosa kruha« in hkrati 

učenca. Učenca sta odgovarjala na vprašanje, ki ga je zastavil 

učitelj-učenec. V primeru, da učenca nista znala odgovoriti na 

zastavljeno vprašanje, sta si lahko pomagala z zvezkom ali 

učbenikom. Vprašanja, ki jih je zastavljal učitelj-učenec je bila 

poštevanka števil: 6, 7, 8, in 9 (množenje in deljenje). Nato sem 

ponovno izklicala »Hot dog« in učenci so tvorili nove trojice z 

drugimi osebami, kot so bili v predhodni trojici. Učenci morajo 

menjati vloge. Trojice igrajo ponovno igro vlog, in sicer 

»hrenovka« zastavi vprašanje, »kruha« na vprašanje 

odgovarjata. 
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b) V drugem delu ogrevanja sem z besedama »Hot dog« zastavila 

vprašanje, učenci pa so nanj morali odgovoriti. Po določenem 

številu informacij, in s tem zastavljenih vprašanj in odgovorov 

nanje, so le-te učenci zapisali v svoj zvezek. Učenci morajo imeti 

v svojem zvezku toliko odgovorov, kot je bilo zastavljenih 

vprašanj. Po izvedenih treh ciklih je sledil zapis odgovorov, in 

sicer vsak učenec je zapisal v svoj zvezek vse tri odgovore v celi 

povedi. 

 

 
Slika 1: FAM – Hot dog 

Vir: Lasten 

 
Slika 2: FAM – Samostojno reševanje in zapis v zvezek 

Vir: Lasten 

 

I. FAM Štafeta mehurčkov 

 

a) Učenci so se s pomočjo fit metode za razvrščanje, razporedili v 

številčno enakovredne skupine po najmanj trije učenci. V našem 

primeru smo uporabili metodo Atomčki (npr. »razporedite se v 

atomčke po 4«). 

b) Nato sem na mizo, ki je predstavljala centralni prostor položila 

lističe z nalogami, ki so bile oštevilčene od 1 do 7 in so se nanašale 

na pisno deljenje z dvomestnim številom. Na posameznem lističu 

je bila zapisana ena ali več nalog. Naloge so bile sestavljene iz 

različnih računov in besedilnih nalog, ki so zajemale pisno 

deljenje z dvomestnim številom. 
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c) Na moj znak »zdaj« so učenci skupine tvorili krog, in sicer tako, 

da so se držali za komolce, eden izmed njih pa se je postavil v 

sredino kroga (mehurčka). Na tak način so se odpravili po prvi 

listič z nalogami. Pri tem se član skupine, ki je v krogu, ne sme 

podtakniti nobenega izmed članov skupine, ki predstavljajo 

mehurček in se pri tem ves čas držijo za komolce. S centralne 

mize so lahko vzeli le en listič hkrati. Član skupine, ki je bil takrat 

v krogu, je pobral listič in med vračanjem mehurčka na svoje 

izhodiščno mesto glasno prebral nalogo, ki je bila zapisana na 

lističu. Skupina je medtem že poskušala rešiti nalogo. Ko so se 

vrnili na svoje mesto, je sredinski učenec ponovno glasno in 

razločno prebral navodila, nato pa so nalogo primarno ustno 

rešili in si jo nato zapisali vsak v svoj zvezek. Naloga se smatra, da 

je rešena, ko imajo vsi člani skupine enak zapis in ko znajo vsi 

učenci razložiti postopek reševanja naloge. Nadalje se je skupina 

lahko odpravila v mehurčku po nov listič, vendar je tokrat bil v 

sredini mehurčka drug član skupine. Ob tem so listič, ki so ga 

rešili, odnesli nazaj na centralno mizo, ga odložili in vzeli nov listič 

z nalogami. Cikel se ponavlja, dokler članom skupine ni uspelo 

rešiti vseh nalog, zapisanih na lističih.  

 

 
Slika 3: FAM – Štafeta mehurčkov 

Vir: Lasten 

 

II. Evalvacija 

Pri izbrani uri je sledila ustna evalvacija, kjer je izbrani učenec v 

skupini povedal rešitev. Za lažji pregled so imeli rešitve in postopke 

reševanja prikazane tudi na tabli s pomočjo projekcije. Učenci so si 

tako preverili pravilnost svojih rešitev in napake popravili tako, da so 

jih prečrtali, poleg pa napisali pravilno rešitev. Napak ne smejo 

brisati. 

 

Analiza praktične ure 

Med izvedeno učno uro sem ves čas spremljala motivacijo učencev 

in njihovo aktivno vključenost pri delu. Vsi učenci so bili skozi vse 

etape ure ves čas aktivni, predvsem zato, ker so metode izbrane na 
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način, da lahko vsi sodelujejo, dodatna motivacija pa je tudi dejstvo, 

da skupina lahko pristopi k naslednji nalogi samo takrat, ko imajo vsi 

člani rešeno določeno nalogo, tako tudi šibkejšemu članu ostali 

pomagajo z ustrezno razlago strategije do pravilne rešitve. Učenci so 

se ves čas gibanja učili. Medtem ko so se gibali, so ves čas 

komunicirali, brali, si zapisovali in uporabljali procese višjega reda. 

Učenci so bili ves čas skoncentrirani in osredotočeni na delo. Prav 

tako je pomembno omeniti, da učence vedno omejimo in jim 

določimo trajanje posamezne metode, da si lažje razporedijo čas 

dela. Seveda pa jih med samo aktivnostjo tudi spodbujamo k 

hidraciji. Omenjeni fit metodi dela lahko prav tako uporabimo za 

usvajanje novih učnih vsebin, tako da vključimo različne vire 

(učbenik, knjige, splet), iz katerih učenci spoznavajo novo snov in 

sami sestavljajo vprašanja o določeni obravnavani snovi. Učenci 

imajo zelo radi aktivne igre med poukom. Velikokrat vprašajo, ali se 

bomo tudi tokrat igrali, ne zavedajo se, da se v ozadju aktivnih metod 

ves čas razvijajo pomembni miselni procesi. 

 

ZAKLJUČEK 

Ker imamo v današnjem času bolj ali manj sedeč način življenja, 

moramo v svoje življenje vključevati gibanje in različne aktivnosti. 

Učitelji imamo pomembno vlogo pri prenašanju znanja na učence. 

Prav tako smo glavni akterji, ki lahko pripomoremo k razvijanju 

otrokovih miselnih procesov, in od nas je odvisno, kako in na kakšen 

način bomo zastavljene cilje pri pouku uresničevali. Sodobne teorije 

in raziskave nam pričajo o številnih pozitivnih vplivih gibalne 

dejavnosti pri procesiranju znanja. Dokazano je, da telovadba 

spodbuja delovanje možganov, zato naj bo pri učencih učenje in 

poučevanje podkrepljeno z gibanjem. S skrbno načrtovanimi 

aktivnimi metodami in strategijami bomo pri učencih razvijali in 

izboljšali spomin, pomnjenje, kognitivne in motorične spodobnosti, 

prispevali bomo k večji zbranosti in osredotočenosti učencev, 

predvsem pa bomo telesu in možganom povrnili energijo za 

nadaljnje delo. S predstavitvijo praktične ure smo dokazali, da lahko 

aktivne fit metode vključujemo ne samo pri športu, ampak na vseh 

predmetnih področjih in pri katerem koli delu učne priprave. 
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slovenščini učencev predmetne 

stopnje 
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Povzetek: Govorno nastopanje predstavlja učencem predmetne 

stopnje pri urah slovenščine velik izziv, s katerim se srečujejo vsaj 

enkrat v šolskem letu, in sicer od 6. do 9. razreda. Bolj kot sama 

priprava na nastop jih vznemirja izvedba le-tega, saj se veščine 

govornega nastopanja učijo in urijo že od nižjih razredov osnovne 

šole. Tako se od šestošolcev že pričakuje določena spretnost 

govornega nastopanja, ki pa se s starostjo le še stopnjuje. Sama 

izvedba govornega nastopa je poleg priprave na nastop odvisna tudi 

od učenčeve samopodobe, jezikovnega sloga, prenosnika – 

podajanja vsebine, razumljivosti, ki sodijo k besedni govorici, kot tudi 

od nebesedne govorice. Vse bolj pa se poslužujemo tudi elementov 

formativnega spremljanja, med katerimi igrajo zelo pomembno 

vlogo samovrednotenje in vrstniško vrednotenje, povratna 

informacija in dokazi. Poudariti moramo tudi spodbudno učno 

okolje, ki je ključno za izvedbo uspešnega govornega nastopa. 

Ključne besede: izvedba govornega nastopa, načela uspešnega 

govornega nastopa, samovrednotenje in vrstniško vrednotenje, 

povratna informacija, dokazi 

 

Abstract: Speech performance in Slovene lessons is a great challenge 

for the students, which they face at least once a school year, from 

6th to 9th grade. They are more worried about performing a speech 

than preparing for it, as the skills of speaking are taught and trained 

from the lower grades of primary school. Thus, sixth-graders are 

already expected to have certain speaking skills, which only increase 

with age. In addition to preparing for the performance, the speech 

performance itself also depends on the student's self-image, 

language style, transmitter - giving content, comprehensibility, that 

belong to verbal speech, as well as on non-verbal speech. We are 

also increasingly using elements of formative monitoring, among 

which self-evaluation and peer evaluation, feedback and evidence 

play a very important role. We must also emphasize a stimulating 

learning environment, which is crucial for a successful speech 

performance. 

 

Keywords: speech performance, principles of successful speech 

performance, self-evaluation and peer evaluation, feedback, 

evidence  
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UVOD 

Govorjenje je eno izmed štirih najpomembnejših sporazumevalnih 

dejavnosti pri pouku slovenščine, veščina, ki jo učenci usvajajo od 1. 

razreda osnovne šole in vse do konca osnovnošolskega 

izobraževanja. Z govornim nastopanjem se srečujejo vsakoletno in 

skoraj pri vseh predmetih. Prav zaradi tega se od učencev na 

predmetni stopnji pri slovenščini pričakuje določeno predznanje, ki 

zadeva samo izvedbo govornega nastopa. Izvedba govornega 

nastopa vključuje vsebinske elemente, ki jih morajo učenci 

predstaviti in pa način podajanja vsebine. Učenci na predmetni 

stopnji pri slovenščini v svojem govornem nastopu predstavijo 

knjigo, ki so jo prebrali za domače branje. Namene učenja in kriterije 

uspešnosti oblikujemo skupaj, oboje izobesimo na vidno mesto v 

učilnici, dostopni pa so jim tudi v spletni učilnici. Pred samo izvedbo 

govornega nastopa ustno in pisno posredujejo svoje želje in 

pričakovanja glede izvedbe nastopa, po nastopu pa se ovrednotijo. 

Med samim govornim nastopom nastopajočega pisno kritično 

vrednotijo sošolci, po nastopu svoje ugotovitve posredujejo 

nastopajočemu (začenši s pozitivno kritiko), povratno informacijo 

podam tudi sama. Govorni nastop učencev je podkrepljen tudi z 

ustreznimi dokazi (posnetki, PPT predstavitve, plakati …). Na 

uspešno izpeljane govorne nastope imajo velik vpliv tudi dobri 

medsebojni odnosi, ki gradijo zaupanje med učenci in učitelji in 

prispevajo k spodbudnemu učnemu okolju.  

V članku se bom osredotočila na samo izvedbo govornega nastopa 

učencev predmetne stopnje pri slovenščini, in sicer na predstavitev 

knjige za domače branje, na pomen samovrednotenja in vrstniškega 

vrednotenja, učinkovite povratne informacije in dokazov.   

 

Besedno in nebesedno sporazumevanje 

Pri sporazumevanju gre predvsem za izmenjavanje, posredovanje 

misli, informacij (www.fran.si). Poznamo več vrst sporazumevanja, 

pri pouku slovenščine med govornim nastopom izstopata predvsem 

besedno in nebesedno sporazumevanje. Besedno sporazumevanje 

je lahko pisno in ustno, poglavitno sredstvo tako pisnega kot ustnega 

sporazumevanja pa je jezik. Jezik je sistem izraznih sredstev za 

govorno in pisno sporazumevanje (www.fran.si). Pri uspešnih 

govornih nastopih je nebesedno sporazumevanje, ki spremlja 

besedni govorjeni jezik, zelo pomembno, saj da govornemu nastopu 

»posebno težo«, ga podkrepi, poživi in osmisli. K nebesednemu 

jeziku spadajo mimika obraza nastopajočega, drža, kretnje, 

ponazorila – fotografije … 

 

Načela uspešnega govornega nastopanja 

Poleg vsebinske priprave na govorni nastop moramo pri izvedbi 

upoštevati številne dejavnike, če želimo, da bo govorni nastop 

uspešen, in sicer: 

− ustreznost besedila, 

− prilagojenost prenosniku, 

http://www.fran.si/
http://www.fran.si/
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− jezikovna pravilnost in primernost, 

− natančnost, 

− jedrnatost, 

− jasnost, 

− preglednost, 

− nazornost, 

− živost (Vogel, 2007, str. 91−99). 

 

Učencem na predmetni stopnji pomagamo izbrati besedilo, ki bo 

predstavljeno v obliki govornega nastopa, učitelji slovenščine, včasih 

tudi knjižničarji. Pri izbiri upoštevamo predvsem naslovnike, njihove 

interese, priložnosti ipd. Izbiramo besedila, ki so ustrezna njihovi 

starosti, hkrati pa sovpadajo z učnim načrtom. Pri govornem nastopu 

govorimo o slušnem prenosniku, zavedamo se, da je pomnjenje 

slišanih besedil manj trajno, zato se mora nastopajoči še bolj 

potruditi, da se poleg besednih prvin poslužuje tudi nebesedne 

govorice, kar pripomore k boljši recepcijski zmožnosti naslovnikov. 

Nastopajoči mora upoštevati jezikovno pravilnost in primernost, kar 

pomeni, da mora govoriti v zbornem knjižnem jeziku. Slednjega naj 

bi urili med poukom pri vseh predmetih že od 1. razreda osnovne 

šole, zato je dosledna uporaba zbornega knjižnega jezika nas 

učiteljev še kako pomembna, saj smo le-tako lahko dober zgled 

učencem, poleg tega pa skrbimo za zmanjšanje izobrazbene, narečne 

in socialne neenakosti med učenci. 

Zborni jezik je predvsem pisani jezik, najpogostejša slušna oblika le-

tega je branje, v govoru pa se uporablja prav v javnih in uradnih 

nastopih, je funkcijsko najbolj razčlenjen in je edina jezikovna zvrst, 

ki je enotna za celotno slovensko jezikovno območje (Toporišič, 

2000, str. 15). Izbrana besedila, ki jih učenci predstavljajo v svojih 

nastopih, v našem primeru so to književna besedila, morajo biti 

natančno predstavljena, s tem učenci pokažejo svoje doživljanje, 

razumevanje in vrednotenje umetnostnih besedil. Kar se tiče 

jedrnatosti, morajo pri govornem nastopu paziti, da vključijo in 

predstavijo le tiste vsebinske podatke, ki so za naslovnika pomembni 

in ki smo jih že vnaprej skupaj določili. Vsaka zastranitev lahko 

vsebinski del govornega nastopa »osiromaši« in povzroči 

zdolgočasenost naslovnikov/poslušalcev.  

 

Nastopajoči ves čas pazi, da podaja govorjeno besedilo jasno, 

pregledno in nazorno, kar pomeni, da so podatki o književnem 

besedilu smiselno razporejeni, če je upoštevano zaporedje in če ima 

besedilo ves čas t. i. rdečo nit (Vogel, 2007, str. 97). Za živost 

predstavljenega besedila lahko poskrbi nastopajoči z dodatnimi 

ponazorili (PPT predstavitve, plakati, rekviziti, povezani z vsebino 

književnega besedila. Na živost besedila vpliva v veliki meri tudi 

aktualna tema, ki jo nastopajoči predstavlja, saj le-ta pritegne 

pozornost poslušalcev. Če učenec v svojem govornem nastopu 

upošteva in udejanja vsa predstavljena načela, je na zelo dobri poti, 

da bo njegov govorni nastop uspešen.  
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Spodbudno učno okolje 

Spodbudno učno okolje ima na uspešno izveden govorni nastop velik 

vpliv. Učenci so pri nastopih uspešni, če je odnos med učiteljem in 

učenci sproščen, če se z učenci sporazumevamo odkrito, a vljudno in 

spoštljivo. Tudi povratna informacija, ki jo sproti podajamo, mora biti 

konstruktivna, saj le-taka deluje spodbudno. 

 

Ključnega pomena je, da učitelji sprejemamo individualne razlike 

med učenci, prepoznamo in spoštujemo kulturno, etnično, spolno, 

socialno-ekonomsko raznolikost, spodbujamo pozitivno in zdravo 

samopodobo ter samozaupanje, se ustrezno odzivamo na posebne 

potrebe in razvojne primanjkljaje, znamo ubrati individualne 

pristope, zaznamo preobremenjenost ipd. (Rutar Ilc, 2017). Učenci, 

ki imajo zaupanje v učitelja in sošolce, so med nastopom bolj 

sproščeni, zato so njihovi govorni nastopi uspešnejši. 

 

Elementi formativnega spremljanja pri izvedbi govornega nastopa 

Učitelji v sam pedagoški proces vse bolj vpletamo elemente 

formativnega spremljanja, kjer je v ospredju aktivna vloga učenca, ki 

s svojo samostojnostjo pridobiva trajnejše in kvalitetnejše znanje. 

Vloga učitelja pri vsem tem je, da učence pri delu spodbuja, motivira 

in vodi k večji miselni dejavnosti.  

 

Formativno spremljanje je torej proces učenja, opredeljen kot 

pedagoški dialog za skupno učiteljevo in učenčevo spremljanje, 

kontroliranje in usmerjanje razvoja učenja posameznika, da bi 

izboljšali učni učinek v procesu učenja in da bi bila sodba o vrednosti 

naučenega na koncu čim bolj korektna (Komljanc, 2004). 

Poznamo pet elementov formativnega spremljanja: 

− nameni učenja in kriteriji uspešnosti, 

− dokazi, 

− povratna informacija, 

− vprašanja v podporo učenja, 

− samovrednotenje in vrstniško vrednotenje. 

 

Vsi elementi formativnega spremljanja se skozi učni proces 

prepletajo in kot celota imajo pozitiven učinek. Slednji je 

najučinkovitejši v kakovostni povratni informaciji nas učiteljev, 

samovrednotenju učencev in vrstniškem vrednotenju.  

 

Formativno spremljanje je vsekakor podpora učenju, kjer je učitelj v 

nenehni interakciji z učenci, učencem omogoča, da spremljajo in 

vrednotijo svoje delo in kakovost le-tega. Učenci so sooblikovalci 

učnega procesa, izhajamo iz njihovega predznanja, sposobnosti, 

učnega sloga, strategij, interesov, motivacije in predvsem iz 

socialnega okolja, iz katerega prihajajo (Holcar Brunauer, 2016, str. 

5—9).  

1. NAMENI UČENJA IN KRITERIJI USPEŠNOSTI 

Preden pride do izvedbe govornega nastopa je pred učenci 

prehojena že dolga pot, in sicer za domače branje so morali prebrati 
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književno delo po lastni izbiri, če so le-tu potrebovali pomoč, sva jim 

pomagali s knjižničarko, seveda ob upoštevanju njihovih interesov in 

zmožnosti. Z učenci na predmetni stopnji skupaj oblikujemo namene 

učenja (ki so preoblikovani učni cilji) in kriterije uspešnosti, ki jih 

najprej ubesedimo, potem pa zapišemo in izobesimo na vidno mesto 

v učilnici za slovenščino, oboje jim naložim tudi v spletno učilnico. 

Naši nameni učenja pri domačem branju izbranega književnega 

besedila so bili naslednji:  

− znam predstaviti književno delo, povzeti vsebino, 

vrsto/zvrst besedila; 

− znam primerjati književne osebe, prepoznam temo, kraj in 

čas dogajanja; 

− znam predstaviti avtorja književnega dela in njegova dela; 

− znam kritično oceniti/ovrednotiti književno 

delo; 

− znam govoriti čim bolj prosto, zborno, razločno; 

− med govornim nastopanjem ohranjam očesni stik in se 

poslužujem tudi neverbalne govorice (kretnje, mimika, 

telesna drža …). 

 

Iz namenov učenja izhajajo kriteriji uspešnosti, sooblikovani 

skupaj z učenci z namenom, da postanejo učenci 

odgovornejši in samostojnejši pri svoji pripravi in potem 

sami izvedbi govornega nastopa. Le-ti so: 

− razumem vsebino prebranega književnega 

dela in jo obnovim; 

− književno delo uvrstim v ustrezno književno 

vrsto/zvrst; 

− razumem dogajanje v književnem delu, ravnanje književnih 

oseb in se od nekaterih kritično distanciram; 

− znam določiti temo, kraj in čas dogajanja; 

− predstavim tudi življenje in dela avtorja književnega dela; 

− prebrano književno delo ne/priporočam sošolcem in znam 

utemeljiti svojo 

− odločitev; 

− na govorni nastop se pripravljam tako, da glasno vadim – 

nastopam pred ogledalom; 

− govorim sproščeno, a zborno in upoštevam jezikovno 

pravilnost povedi; 

− govorim poslušalcem – sošolcem, zato moram ohranjati 

očesni stik; 

− med govornim nastopom pazim na kretnje, mimiko obraza, 

telesno držo … 

− upoštevam predviden čas govornega nastopanja, in sicer 

3−5 minut. 
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Slika 1: Nameni učenja in kriteriji uspešnosti izobešeni v učilnici 

                                                                Vir: Lasten 

 

Pred samo izvedbo govornega nastopa napišejo učenci v pripravljen 

obrazec, kaj pričakujejo od nastopa z namenom, da potem lažje 

samovrednotijo svoj govorni nastop. Primerjajo svoje želje, 

pričakovanja s samo izvedbo, kar jim omogoča boljše načrtovanje 

prihodnje podobne dejavnosti. Obrazec vsebuje pet vprašanj, na prvi 

dve odgovorijo pred izvedbo govornega, na ostale tri pa po izvedbi, 

ko njihov govorni nastop ovrednotijo sošolci in ko podam tudi sama 

povratno informacijo. Torej po skupni diskusiji, vrednotenju 

govornega nastopa. 

 

 
Slika 2: Zapisana pričakovanja učenke 

Vir: Lasten 
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Slika 3: Zapisana pričakovanja učenke 

Vir: Lasten 

 

Najpogostejša pričakovanja in želje učencev pred izvedbo govornega 

nastopa so: 

− pričakujem, da bom govoril/-a knjižno, razločno, jasno; 

− pričakujem, da bom ohranjal/-a očesni stik in da ne bom imel/-a 

treme; 

− pričakujem, da bom zajel/-a vse vsebinske elemente govornega 

nastopa; 

− želim prepričati sošolke/sošolce, da preberejo predstavljeno 

knjigo; 

− želim, predstaviti knjigo čim bolj sproščeno, da se mi ne bo 

zatikalo; 

− želim, da bom s svojim govornim nastopom zadovoljen/-a. 

 

2. DOKAZI 

Dokaze zbiramo učitelji skozi celoten učni proces, torej v vseh fazah. 

Dokazi mi kot učiteljici omogočajo vpogled v predznanje učencev, v 

njihove izkušnje, prepričanja, znanje. Že sama izvedba govornega 

nastopa je dokaz učenčevega procesnega dela (branje knjige za 

domače branje, priprava gradiva, izdelava osnutka, priprava na 

govorni nastop …). Pri izvedbi govornega nastopa učenci velikokrat 

uporabljajo kot dokaze svoje priprave na nastop izdelke. 

Najpogostejši izdelki so plakati, PPT predstavitve, posnetki, 

fotografije ipd. Učenci imajo pri vsakem govornem nastopu možnost 

dobiti dodatno točko (v kolikor je govorni nastop ocenjen), ki ni 

zajeta v kriterij ocenjevanja in sicer tako, da govorni nastop obogatijo 

s kakšno t. i. posebnostjo. Tudi te posebnosti nastopa spadajo k 

dokazom. Posebnosti jemljejo učenci kot izziv in so pri tem zelo 

uspešni. Med posebnimi dokazi so križanke (o predstavljeni knjigi), 

literarni kvizi, stripi, rekviziti (bonboni (Harry Potter 7: Svetinje 

smrti), žoge (Košarkar naj bo), jagode (Ko zorijo jagode)) …  
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Slika 4: Plakat učenke (dokaz kot izdelek) 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 5: Plakat učenke (dokaz kot izdelek) 

Vir: Lasten 

 
Slika 6: Predstavitev zbirke knjig o Harry Pottterju z bonboni (dokaz in posebnost 

nastopa) 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 7: Križanka in kviz (dokaza in posebnosti nastopa) 

Vir: Lasten 
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3. POVRATNA INFORMACIJA  

Kot učiteljica se zavedam, da so najučinkovitejše povratne 

informacije učencem tiste, ki so ustne, sprotne in izhajajo iz kriterijev 

uspešnosti. Že pred samo izvedbo govornega nastopa učencem 

pomagam pri izbiri književnega gradiva, usmerjam jih pri pripravi na 

nastop, po nastopu odkrito, a vljudno pohvalim in poudarim najprej 

pozitivne elemente izvedenega govornega nastopa, nato izpostavim 

tudi tisto, kjer bi učenec lahko svoj govorni nastop izboljšal. Učenca 

povabim, da skupaj poiščeva rešitve, načine izboljšanja nastopa v 

prihodnje. S pomočjo vprašanj jih vodim h kritičnemu ocenjevanju 

dosežkov, uspehov. Povratne informacije, ki jih dajem učencem, so 

nasveti in komentarji, ki ponujajo učencem možnost in način za 

odpravljanje pomanjkljivosti. 

 

4. SAMOVREDNOTENJE IN VRSTNIŠKO VREDNOTENJE 

Pri samovrednotenju gre predvsem za zmožnost realne presoje 

lastne uspešnosti, pri čemer si učenci pomagajo s svojimi dokazi, ki 

izhajajo iz namenov učenja in kriterijev uspešnosti. Po izvedenem 

govornem nastopu vodim učence z vprašanji v smislu, v kolikšni meri 

mislijo, da so dosegli zastavljene cilje, s katerim delom svojega 

nastopa so najbolj zadovoljni, kako bi lahko določen cilj izboljšali 

(skupaj iščemo rešitve), povabim jih, da razmislijo o nadaljnjih 

korakih … Nastopajoči na koncu svoje vrednotenje tudi pisno 

zabeleži. 

Učenci, ki govorni nastop spremljajo v vlogi poslušalcev, pa dobijo 

obrazec, v katerega sproti zapisujejo svoja opažanja, ugotovitve, 

napotke … tako po nastopu sošolca lažje podajo povratno 

informacijo. Po vsakem izvedenem govornem nastopu imamo v 

razredu pravo diskusijo.  

 

 
Slika 8: Pisno samovrednotenje učenke 

Vir: Lasten 
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Slika 9: Pisno samovrednotenje učenke 

Vir: Lasten 

 

Najpogostejše ugotovitve učencev po izvedenih govornih nastopih 

so: 

− zajel/-a sem vse vsebinske elemente govornega nastopa; 

− ohranjal/-a sem očesni stik; 

− trudil/-a sem se govoriti zborno; 

− bil/-a sem nesproščen/-a, zato se mi je tresel glas; 

− moral/-a bi govoriti počasneje; 

− nebesedne govorice skoraj nisem uporabljal/-a. 

 

Najpogostejše ugotovitve kritičnih prijateljev pa so naslednje: 

− zajel/-a je vse vsebinske elemente govornega nastopa; 

− ohranjal/-a je očesni stik, govoril/-a je doživeto; 

− imel/-a je zanimiv plakat/rekvizit; 

− malo se mu/ji je zatikalo; 

− lahko bi govoril/-a počasneje; 

− ni bilo opaziti nebesedne govorice. 

 

 
Slika 10: Pisno vrstniško vrednotenje 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Govorni nastopi učencev na predmetni stopnji so vedno izziv tako 

učencem kot nam učiteljem. Učenci se za govorni nastop, pri 

katerem predstavljajo prebrano knjigo za domače branje, 

pripravljajo procesno. Sama izvedba govornega nastopa je na koncu 

le dokaz, kako uspešni so bili tekom celotnega procesa (branje, 
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iskanje in preučevanje gradiva, načrtovanje in priprava govornega 

nastopa in izvedba le-tega). Kot učiteljica jim pomagam v vseh fazah 

z nasveti, usmeritvami, predlogi. Oboji si prizadevamo, da je naše 

učno okolje spodbudno in kreativno. Skrbimo za odkrite, a spoštljive 

medsebojen odnose, saj so le v takem okolju lahko pri svojih 

govornih nastopih uspešni in kar je najpomembnejše, zadovoljni in 

ponosni so na svoj rezultat. Tudi s tremo se učenci v okolju, v 

katerem se počutijo sprejete, lažje spopadajo. Formativno 

spremljanje ima gotovo velik doprinos v našem učnem prostoru, 

katerega sooblikovalci smo vsi – učenci in učitelji. Izpostavila bi 

predvsem vrstniško vrednotenje, ki je med učenci pri govornih 

nastopih zelo »zaživelo« in ima pozitiven vpliv na nadaljnje 

dejavnosti učencev. Mnenja vrstnikov imajo veliko težo, so dobri 

kritični prijatelji in si zaupajo. Govorni nastopi učencev so 

podkrepljeni tudi z izvirnimi dokazi – izdelki, kjer učenci s svojo 

domišljijo prebrano književno delo osmislijo na drugačen način in s 

tem motivirajo sošolce, da posežejo po predstavljeni knjigi. Med 

najpogostejše izdelke spadajo plakati, PPT predstavitve, posnetki, 

med t. i. posebnosti pa literarni kvizi, učni listi, križanke, razni 

rekviziti povezani z vsebino knjige. Uspešno izpeljan govorni nastop 

veliko pripomore tudi k dvigu samopodobe učencev.  
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Povzetek: V članku podajam gibalne dejavnosti, namenjene krepitvi 

moči. Pri pouku športa se je opazil upad moči mišic zgornjega dela 

telesa in gibalne vzdržljivosti. Z novimi pristopi, prilagojenimi 

gibalnimi igrami in dejavnostmi, se je pripomoglo k povečanju 

vzdržljivosti učencev, gibalne moči mišic trupa in k boljši koordinaciji 

gibanja. Dodan je bil tudi poudarek na vajah, ki promovirajo 

karakteristike naravnega gibanja. Usmerjene gibalne dejavnosti se je 

izvajalo pri pouku športa in med poučevanjem drugih učnih področij. 

Gibalne vaje so razporejene glede na zahtevnost izvedbe. Z uporabo 

športnih pripomočkov se je pripomoglo k dodatni 

krepitvi posameznih mišičnih struktur in intenzivnosti vaj. Kot primer 

dobre prakse smo pristope predstavili staršem, na spletni strani šole ter 

aktivu razrednega pouka z namenom, da se vse spodbudi k večjemu 

gibalnemu udejstvovanju ter izboljšanju gibalnih zmogljivosti učencev. 

Ključne besede: krepitev moči, zgornji del telesa, vzdržljivost 

 

Abstract: The article presents physical activities, specially designed 

to build up strength. At Physical Education, a decrease in upper body 

muscle strength and motor endurance was observed. With new 

approaches, an introduction of certain adaptations in movement 

specific games and dissimilar activities, we were able to help 

increase students' endurance, torso muscle motor strength and an 

improvement in their dexterity, thus giving them a greater autonomy 

and self-confidence. There was also an emphasis on exercises that 

promote characteristics of natural movement.  Explicitly dedicated 

physical activities were carried out during P.E. and various other 

teaching areas. Movement exercises are arranged according to the 

complexity of their implementation in practice. The use of different 

sports equipment helped to further strengthen individual's muscle 

structures and exercise the intensity of each exercise. As an example 

of good practice, we presented the approaches to parents, on the 

school's website and to school staff of the first triade with purpose 

to encourage students, teachers and parents to increase, diversify 

physical activity and to further improve the motor skills of students. 

 

Keywords: building up strength, upper body, endurance 
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UVOD 

Pri pouku športa sem pri izvajanju vaj, kjer učenci uporabljajo trebušne 

mišice in mišice rok, pri več otrocih opazila slabšo gibalno zmogljivost 

ter upad moči mišic. Več otrok je imelo težave s premagovanjem strahu 

pri hoji na dvignjenih površinah. Del te težave je predstavljala slabša 

koordinacija gibov ter manjša moč mišic rok, ramenskega obroča ter 

trupa. Zadala sem si cilj, da prilagodim in uvedem raznovrstne gibalne 

dejavnosti, ob katerih bodo otroci čim bolj nadoknadili primanjkljaje, 

pridobili na moči, vzdržljivosti ter na gibalni samozavesti. Svoj način 

učnega dela sem predstavila drugim učiteljem in jih spodbudila k bolj 

usmerjeni, raznoliki in igrivi gibalni aktivnosti, tako pri pouku športa kot 

tudi ob drugih priložnostih med poukom. Preizkušene gibalne vaje 

predstavljam v članku. 

 

Upad telesne moči in pomen gibanja 

Izrazito se kaže upad telesne moči ter vzdržljivosti otrok pri gibalnih 

dejavnostih zgornjega dela telesa: mišic rok, ramen, hrbta, prsne in 

trebušne mišice. Problem je premalo gibanja. Otroci veliko časa 

preživijo sede doma in v vozilu. Pri večini vsakodnevnih opravil jim 

pogosto pomagajo odrasli. Zunanjih del, ob katerih bi otroci krepili svoje 

telo, zanje pogosto več ni. Gibalna igra je omejena na igrišče, vožnjo s 

kolesom ali z motornimi skiroji. Številne prepovedi z omejitvami 

gibanja, šolanje in delo od doma, ukinitev vadb ter zapiranje igrišč so 

pustili posledice. Povečane gibalne neaktivnosti se kažejo v posledicah 

telesnega, gibalnega, kognitivnega, emocionalnega in socialnega 

razvoja učencev (Ocvirk, Kovač in Jurak, 2021). Primanjkljaje v splošni 

moči, gibalni vzdržljivosti in koordinaciji gibanja so pokazali tudi rezultati 

raziskav športno-vzgojnega kartona. Zgodnje gibalne primanjkljaje in 

izkušnje se v kasnejšem obdobju pogosto ne da več nadoknaditi. Preko 

motoričnih dejavnosti otroci raziskujejo svoje telo, sebe, druge in svojo 

okolico. Z motoričnim razvojem otroka se pospešuje rast možganov in 

razvoj centralnega živčnega sistema. Ob primernih gibalnih izkušnjah si 

učenci razvijajo kreativnost, pridobivajo samozavest in pozitivno 

samopodobo. Z druženjem in skupinsko igro razvijajo socialne veščine 

ter emocionalni razvoj. Vse skupaj prispeva k šolski uspešnosti (Dwyer, 

Sallis, Blizzard, Lazarus in Dean, 2001).  

 

Gibalne dejavnosti v času pouka 

Negativne posledice sedenja skušamo v času pouka prekiniti s kratkimi 

gibalnimi trenutki. Učenci se sprostijo, razgibajo in okrepijo. Tako se 

poveča pripravljenost učencev k sodelovanju (Planinšec, Šimunič,  Pišot,  

Pišot in Matejek, 2022). Vedno več otrok se izogiba napornejšim in 

trajajočim gibanjem. Zaradi zmanjšane vzdržljivosti se nekateri učenci 

hitro utrudijo. Iščejo načine, s katerimi bi se izognili določenim gibalnim 

vajam, ali pa jih izvajajo površno. Večjo motivacijo do gibanja dosegamo 

s pomočjo igre, z zabavnimi triki ter uporabo pripomočkov. Ob vadbi, ki 

ima pozitivni pristop, je igriva, vzbuja prijetna čustva, otroci pozabijo na 

napor in utrujenost. Gibanje vnašamo v čas pouka in odmorov. Vaje za 

krepitev moči vpletamo v več gibalnih dejavnosti; pri izvajanju 

elementarnih iger, pri pouku športa v vseh sklopih ogrevalnih in 



111 
 

gimnastičnih vaj in naravnih oblikah gibanj (lazenju, dviganju, nošenju, 

plezanju, skokih), pri štafetnih in tekmovalnih igrah (Dekleva,  

Videmšek, Čoh in Karpljuk, 2021). Postopoma se je dodajalo 

kompleksnejše in bolj zahtevne vaje. Več o tem opisujem v 

nadaljevanju. 

 

Praktični primeri gibalnih dejavnosti v šoli za krepitev mišic zgornjega 

dela trupa 

Pri organizaciji in izvedbi vaj se je v letošnjem šolskem letu omogočilo 

raznolike izbire vadbenih vaj, načrtovanih postopno, glede na 

zahtevnost gibanja (od lažjih k zahtevnejšim). Sčasoma se je povečevalo 

količino vaj, število ponovitev ter hitrost izvajanja. Vaje so bile pogosto 

izbrane in prilagojene za aktivacijo določenih mišičnih struktur. Namen 

je bilo povečati mišično maso, premer mišičnih vlaken, tonus itd. 

Povečana moč je vplivala na gibalne sposobnosti, koordinacijo, hitrost, 

ravnotežje, natančnost, gibljivost in vzdržljivost. Upoštevalo se je vse 

gibalne oblike lokomocij, manipulacij in osnovnih sestavljenih gibanj. 

Prilagodilo se je vse sestavine športne ure: elementarne igre, ogrevalne, 

gimnastične, zaključne vaje, naravne oblike gibanj (lazenje, dviganje, 

nošenje, plezanje, skoki) in vaje za krepitev moči zgornjega dela trupa. 

Intenzivnost vaj in povečanje sile mišic se je dosegalo z uporabo 

raznovrstnih bremen, športnih orodij in pripomočkov (Pistotnik, Pinter 

in Dolenec, 2002). Veliko je bilo vaj za premagovanje ovir, visenje, 

rokovanje s predmeti ipd. 

 

Ogrevanje preko igre in splošno ogrevanje 

S pomočjo igre smo z uporabo določenih delov telesa krepili moč trupa. 

Uporabilo se je igre lovljenja, skupinske teke, tekalne igre ter dinamične 

oblike gibanj (skoki, lazenja, plazenja). Igrali smo se: šaljivi lov, zmajeve 

glave, jastreb lovi, lovljenje z zadevanjem, letalo-poplava-potres, kačji 

kralj, izbijanje žoge, tekma jezdecev, tekma žab ipd. Pri igrah smo 

spreminjali položaje telesa in smeri gibanja (plazenje, čepi, kleki, 

lazenje, skoki, teki). Ob spremembah smeri, poganjanju, ustavljanju, 

lovljenju sošolca, so si učenci krepili mišice trupa. Dodajalo se je naloge, 

menjavalo hitrosti in uporabilo različne športne in improvizirane 

pripomočke ter ovire. Igrivost izvajanja je učencem povečala 

motiviranost, sproščenost ter nenazadnje učinkovitost vadbe. 

 

Običajne igre (Kdo se boji črnega moža?) se je dopolnilo, na primer s 

posnemanjem gibanja živali: 

− krokodilov ali kač, kjer učenci v plazečem gibanju lovijo drug 

drugega; 

− pri črnem deževniku se s pomočjo plazenja in kotaljenja lovijo v 

različnih telesnih položajih in smereh (na trebuhu, hrbtu, boku; 

naprej, nazaj ali vstran); 

− pri posnemanju črnega volka s hojo po vseh štirih, zaradi opore na 

rokah, krepijo mišice trupa;   

− intenzivnost povečata posnemanje slona in rakovice. Zadnjica, 

kolena, trup so vzdignjeni v naporno opor, kar poveča silo na zgornji 

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/search?c=ar=217516387&r1=0
https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/search?c=ar=217516387&r1=0
https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/search?c=ar=3235939&r1=0
https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/search?c=ar=2341731&r1=0
https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/search?c=ar=4198499&r1=0
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dela telesa, mišice rok in ramenskega obroča; rakovice lazijo v opori 

vstran, s čimer aktiviramo stranske mišice; 

− gosenice pednjajo, zato pri tem gibanju delujejo trebušne in zgornji 

del hrbtnih mišic; 

− krokar: z oponašanjem letenja, nižanjem in višanjem zgornjega dela 

telesa se krepi mišice trupa in mišice ramenskega obroča. 

 

 
Slika 1: Posnemanje gibanja gosenice 

Vir: Lasten 

 

Pri splošnem ogrevanju se je dodalo posamezne vaje, s poudarkom na 

mišičnih skupinah, ki so bile v nadaljnji vadbi bolj obremenjene. 

Rokovanje z različnimi improviziranimi predmeti in športnimi 

pripomočki (rutke, trakovi, palice, blazine, žoge, časopisni papir) otroke 

prisili v uporabo večje moči in nagibe zgornjega dela telesa. Ob 

zaključkih izvajamo vaje za raztezanje mišic (mačka, dojenček, 

predkloni, zakloni, odkloni, vaja nabiranja češenj). 

 

 

 
Slika 2: Primeri gimnastičnih vaj za raztezanje in krepitev moči zgornjega dela telesa 

Vir: http://www.osgrad.si/files/1_razred_gimnastika.pdf 

 

 
Slika 3: Igra lovljenja v različnih oporah 

Vir: Lasten 

 

Vaje za krepitev mišic trupa v osrednjem delu preko naravnih gibanj 

Gibalne vaje smo izvajali različno: vaje po postajah, na poligonu, 

štafetne in tekmovalne igre. Organizirane so bile postopno, v sosledju 

po težavnostni stopnji (od lažjih, enostavnejših do težje izvedljivih in 

koordiniranih gibanj). Pri intenzivnejši in hitrejši izvedbi se aktivira večje 

sodelovanje zgornjega dela trupa. 

Hoje in teki preko ovir in po klančini omogočajo ob vzpenjanju, 

spuščanju in lovljenju ravnotežja aktivacijo mišic trupa. S hitro in 

vzravnano hojo po stopnicah navzdol ali preko ovir krepimo te mišice. 

Intenzivnost lahko povečamo tudi z uporabo palic. 

Pri plazenju je trup ves čas v stiku s tlemi. Skoraj pri vsaki športni uri se 

pripravi vaja iz tega sklopa; včasih le kot običajna hoja po štirih v različne 

smeri. Vaje se je otežilo s plazenji v različnih legah (po hrbtu, trebuhu ali 

http://www.osgrad.si/files/1_razred_gimnastika.pdf
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boku), v različnih smereh (nazaj, naprej, vstran), preko ovir in po 

klančinah. Otroci so se skušali prekotaliti in preplaziti čez različno visoke 

ovire (blazino podstavimo z drugo blazino, s trikotnimi športnimi 

blazinami). Z učinkovitimi in kompleksnejšimi vajami plazenja se je 

aktiviralo mišice ter razvijalo skladnost gibanja. 

Pri kotaljenju v paru se otroka s trebušnim delom uležeta skupaj tako, 

da imata glavo med nogami (stopali) drug drugega. Drug drugega držita 

za gležnje ali meča, se kotalita in hkrati zabavata. Otrokom so bile všeč 

različne povaljke. 

Lazenje je premikanje s pomočjo nog in rok, ko je trup dvignjen. Opore 

(sedno, čepno, stojno) so lahko uporabljene v različnih kombinacijah 

(lažjih in težjih) in v različnih smereh (Pinter, Šušteršič, Majerič in Pajek,  

2021). Vse opore na rokah krepijo mišice trupa. Otežimo jih z lazenji 

preko ovir, vstran in z nošenjem manjših bremen na trupu. 

− Enostavnejše vaje lazenja se je uporabilo pri ogrevanju in v 

zaključnem, umirjenem delu. Težja vaja je v opori na rokah v 

odročenju ali v oporo zadenjsko. 

− Delalo se je v paru (podajanje žoge v različnih oporah, samokolnica). 

− Skozi okvirje, pod obroči, blazinami, skušajo otroci priti na drugo 

stran igrišča. Obroče držijo otroci, ki počivajo. Blazine lahko 

zataknemo za letvenik ali preko švedskih klopi. 

− Na vrv ali letvenike so bili na različne višine obešeni baloni in krpice. 

Otroci so se, ležeč v opori na hrbtu, s prsti nog skušali dotakniti 

pripomočkov, obešenih vedno višje. S prsti nog so jih prijeli, povlekli 

z vrvi ali letvenika in jih nato z nogami obešali nazaj. Vajo 

popestrimo tako, da se otroci dvigujejo do obešenih pripomočkov 

leže na trebuhu ali hrbtu, z dvigovanjem prsnega koša in rok. 

− Žoge, balone in druge predmete so si učenci v oporah sede in leže 

podajali z nogami. Vajo izvajamo leže na hrbtu, boku ali trebuhu. Še 

posebej všeč jim je bilo odbijanje milnih mehurčkov in podajanje 

balonov z nogami. 

− Nogomet sede spodbudi uporabo različnih opor in kotaljenj v 

različne smeri. 

− Otrok sedi in cilja žogo v točko ali blazino. Za samostojno ciljanje v 

tarčo lahko iz blazin naredimo žleb, da se žoga po odboju prikotali 

nazaj k otroku. 

− Predmete z nogami ali rokami dvigajo in jih polagajo v vedro ali 

škatlo. Več škatel razporedimo po različnih višinah, da se mora otrok 

s trupom vzdigniti višje. 

 

 
Slika 4: Kotaljenje s pripomočki in preko ovir 

Vir: Lasten 
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Slika 5: Vaje s pripomočki za krepitev mišic trupa 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 6: Vlečenje in lazenje telesa po težavnostnih stopnjah in prehod v plazenje 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 7: Vaje s pripomočki za krepitev trebušnih mišic 

Vir: Lasten 

 

Plezanja so gibanja v različnih vesah, z vzpenjanjem in spuščanjem. So 

naporna in tudi bolj nevarna, zato poskrbimo za zaščito in varovanje. S 

plezalnimi vajami vplivamo na razvoj motoričnih sposobnosti, kot so 

vzdržljivost, moč rok, prstov in trupa, gibljivost ramenskega dela, 

koordinacija gibov (Goddard in Neumann, 1999). Otrokom omogočajo 

premagovanje strahu pred višino, globino in krepitev samozavesti in 

samozaupanja. (Pinter, Šušteršič, Majerič in Pajek, 2021). Uvajalo se jih 

je postopno. 

− Sprva se je plezalo na nižjih plezalih, kasneje smo višino povečevali. 

Otrok menja višino, s tem, ko se dotika predmetov, navezanih na 

različnih višinah. 

− Vzpenjanje in spuščanje navzgor, vstran, navzdol in bočno smo 

popestrili z različnimi pripomočki: plezalnimi športnimi orodji, 

lestvijo, vrvno lestvijo, letvenikom, žrdjo, vrvjo, švedskimi klopmi, 

deskami, blazinami. Vaje se je otežilo, ko so otroci pridobili na moči 

in razvili boljšo koordinacijo gibov. 

− Dodalo se je prepreke in druga orodja. Preplezali so blazine, 

vstavljene v letvenike (preko nje, pod njo, nad njo). Prislonjene 

blazine in dvignjene klopi, deske in druga plezala se je dodatno 

pritrdilo (zavezalo, podstavilo), da se zaradi varnosti niso premikala. 

− Otroci so plezali po klopi ali drugi naslonjeni oviri po postopnih 

zahtevnostnih korakih. Najprej so se vlekli navzgor, leže po trebuhu 

in hrbtu, kasneje v opori po kolenih, nazadnje v opori rok z 

vzdignjenimi koleni od površine. Podobno so se po klančini tudi 

spustili. Še posebej na začetku sta bila potrebna prisotnost in 

varovanje. 

− Poseben izziv so bili zgibi, visenja in zibanja na obročih, drogu in vrvi.  
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Slika 8: Plezanje preko ovir in vese 

Vir: Lasten 

 

Za skoke, preskakovanje in poskakovanje je potrebna primerna 

ogretost.  

− Otroci so sprva preskakovali nizke ovire v različnih smereh (obroče, 

klopi, vrvi, elastike, veje, hlode, kamenje). Obroče in vrvi so si vrteli 

in jih preskakovali (naprej-nazaj, levo-desno).  

− Skoke nadgrajujemo z višjimi preprekami ter s skoki v daljino, 

globino in višino. Skakalo se je preko klopi in večjih blazin. Izziv je bil 

čim hitreje skočiti iz ene višje blazine na drugo ter na švedsko klop. 

− Z zajčjimi in opičjimi skoki so močno krepili mišice rok. 

  

 
Slika 9: Poskoki preko zahtevnejših ovir 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 10: Poskoki v globino in višino 

Vir: Lasten 

 

Mečemo, lovimo, ciljamo enoročno, obojeročno, soročno. Pri metanju 

v dolžino, višino in pri podajanju uporabljamo mišične strukture 

zgornjega dela telesa: 

− nudilo se je pripomočke različnih materialov, oblik, velikosti in teže; 

− podajanje preko vrvi, v višino ali v daljino čez polje prisili otroke do 

večje uporabe mišic zgornjega dela telesa. 

Udarci, blokade, borilne igre, izrivanja so uporabna za popestritev 

pouka, saj krepijo moč večih mišičnih skupin. Učenci potiskajo 

predmete (žogo, palico) z različnimi deli telesa ali soigralca, kjer 

opozorimo na varnost. Otroci se zelo radi merijo med seboj in v šali 

borijo, potiskajo in se blokirajo (Pistotnik, B., 2004). Igralo se je različne 

igre (petelinji boj, potiskanje preko črte, potisni konja, obrni 

nasprotnika, borba na gredici, boj za kapo). 
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Potiskanja, vlečenja in nošenje smo izvedli v različnih položajih (čelno, 

s hrbtom, leže na hrbtu, trebuhu ali boku, kleče, sede, stoje) in z 

različnimi deli telesa (nogami, rameni, hrbtom).  

− Učenec se samostojno potiska ob zidu, letveniku, švedski klopi, po 

tleh ali potiska različne predmete (blazino). 

− Vleko po švedski klopi se je otežilo z naklonom klopi.  

− Vlekli so se v parih, po krpah, kartonih, papirnatih krožnikih, z 

obroči, vrvmi in palicami. Kasneje smo uporabili malo težje športne 

blazine. Samostojno in brez vodenja so preizkušali načine vlečenja. 

 

Slika 11: Potiskanja in vlečenja v paru 

Vir: http://www.osgrad.si/files/1_razred_gimnastika.pdf 

 

− Učenci so v parih in skupinah tekmovali v vlečenju vrvi. 

− Igro spremenimo z zvezano vrvjo, ki jo učenci v krogu vlečejo vsak k 

sebi.  V sredino dodamo žogo ali kij. Zmagovalci morajo preko kija 

ali žoge zvleči nasprotnike. 

− Učenca v paru z različnimi deli telesa (s trebuhom, bokom, hrbtom) 

držita žogo in jo prenašata do cilja. Ob tako prisiljeni drži se 

zabavata, usklajujeta in krepita. 

− Za krepitev moči trupa smo izbrali nekoliko težje predmete. 

Medicinske žoge so za šestletnike pretežke, zato so jih prenašali v 

parih. Prenašali smo z vodo napolnjene plastenke in lažje uteži. 

− Dviganja in nošenja se je uporabilo tudi v ogrevalnih igrah in 

zaključkih. Pozorni smo na varno dvigovanje in spuščanje. 

 

 
Slika 13: Potiskanje, vlečenje, nošenje pripomočkov 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 14: Potiskanje, vlečenje drug drugega 

Vir: Lasten 

 

Gibalne vaje ob različnih priložnostih 

Kratka gibanja med različnimi učnimi urami se je izkoristilo na različne 

gibalne načine. Z vmesnim gibanjem so se otroci sprostili, nadihali zraka, 

povečali prekrvavljenost telesa in posledično lažje sodelovali pri 

nadaljnjem delu. Primeri gibalnih aktivnosti med poukom v razredu, na 

hodniku in stopnišču: 

http://www.osgrad.si/files/1_razred_gimnastika.pdf
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− Za popestritev se je kot telovadni pripomoček uporabilo stole. 

Izvajali smo vaje v različnih oporah z rokami na stolu, v predklonu ali 

iztegnjenem položaju, ter z oporo nog na stolih in rok, v opori na 

tleh. Držali smo “most”, se plazili in lazili okoli stolov, preko njih ali 

pod njimi. 

− Vaje se je izvedlo v parih ali skupinsko (raztegovanje s hrbti skupaj, 

vožnja samokolnice, vlečenje in potiskanje po razredu).  

− Hodnik in stopnišče sta se izkazala kot zanimiva prostora za poskoke 

po črtah, preskoke, spuščanje in vzpenjanje sede v opori po 

stopnicah ali tek navzdol v čim bolj pokončni drži, zaradi 

intenzivnejše uporabe trebušnih mišic. 

− Ob gibu se je iskalo glasove, besede, sestavljalo povedi.  

− Z nogami, rokami, delom telesa ali s celim telesom so prikazovali 

črke, like, pojme, smeri, višino zvoka, poteznost, drevo, žival, veter 

itd. 

− Rezultate seštevanja, odštevanja se je pokazalo s poskoki, udarci 

rok, nog. 

− Pesmi in poslušanje melodij se je pogosto poučevalo ob gibalnem 

izražanju. 

 

 
Slika 15: Prikazovanje črk z gibi 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Zaradi opaženih sprememb in gibalnih primanjkljajev smo posamezni 

učitelji iskali nove dejavnosti pri organizaciji športnih aktivnosti, s 

pomočjo katerih bi nadoknadili motorične primanjkljaje učencev. Pri 

pouku smo povečali količino gibalnih dejavnosti. Raznovrstne gibalne 

vsebine se je vnašalo v celotni učni proces. Vsebine in dejavnosti 

športnih ur se je prilagodilo glede na zmanjšano telesno moč, 

vzdržljivost in na pomanjkanje gibalnih izkušenj. Učenci so po izbranih, 

strukturiranih vadbah, dosegli želene cilje, primerne razvoju gibalnih 

sposobnosti, in izboljšanje moči zgornjega dela telesa, koordinacijo 

gibov ter nadoknadili primanjkljaje. Napredek se izkazuje v primerni 

izvedbi posameznih vaj. Bistveno se je izboljšala vzdržljivost učencev in 

hitrost izvedbe vaj. Posamezniki so imeli v začetku šolskega leta močne 

težave s samostojnostjo in samozavestjo v okviru gibanja. Prisoten je bil 
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tudi strah pred višino. Napredek je viden v samostojnem reševanju 

gibalnih problemov in natančnejši izvedbi. Učenci so se ob raznolikih in 

igrivih gibalnih dejavnostih sprostili ter pridobili več motivacije in želje 

po zahtevnejših gibanjih. Na višini ne potrebujejo več opore in pomoči 

učitelja. Pridobili so na področju plezanja in koordinacije. Zaradi 

izboljšane gibljivosti trupa, rok in kolčnega sklepa uspešno premagujejo 

lazenje kot tudi plezanje preko ovir. 

 

Zaradi psihofizičnih lastnosti te starosti otrok in njihove nižje ravni 

vzdržljivosti, se je ponudilo različne, menjajoče se vaje, krajše počitke in 

vmesne postaje z gibalno manj zahtevnimi vajami. Tako si na kratkih 

postankih hitro povrnejo moči. Za ohranjanje motivacije in igrivosti se 

je vadbo popestrilo s športnimi pripomočki. 
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Povzetek: Marca 2020 se je na področju šolstva zgodilo nekaj do zdaj 

nepojemljivega in nemogočega. Zaradi čim hitrejše zajezitve virusa 

je bil ukinjen pouk v šolskih klopeh, učenje se je umaknilo v družine. 

Takrat še neznani virus je poskrbel, da smo se vsi zaposleni v vzgoji 

in izobraževanju nepričakovano in nepripravljeni znašli pred novim 

načinom dela, poučevanjem na daljavo. V članku predstavljam 

težave, s katerimi smo se učitelji in učenci srečali ob delu na daljavo. 

Delo na daljavo ne zahteva samo od učitelja več dela na področju 

načrtovanja, usklajevanja in poučevanja učencev, ampak tudi več 

prilagodljivosti in fleksibilnosti. Prav tako pa so tudi učenci bili 

postavljeni pred nov izziv. Čez noč so morali postati samostojni in 

oporo ter pomoč za učenje poiskati pri družinskih članih. V 

osrednjem delu članka so predstavljene dejavnosti izobraževanja na 

daljavo z načini uporabe sodobnih učnih sredstev, raznolikih metod 

ter ustreznimi pristopi usvajanja ciljev učnih načrtov. Članek je 

primer dobre prakse, kako se lahko vodi učenca 3. razreda skozi učni 

proces, da snovi čimbolj samostojno sledi in jo usvoji.  

 

Ključne besede: izobraževanje na daljavo, drugi in tretji razred, 

metoda in oblika dela, dejavnosti, izzivi 

 

Abstract: In March 2020, something inconceivable and impossible 

happened in education. In order to contain the virus as quickly as 

possible, classes in school were abolished, and learning was 

withdrawn to families. At that time, the still unknown virus made 

sure that all employees in education unexpectedly and unprepared 

found themselves in front of a new way of working, distance 

learning. In this article, we present the problems that teachers and 

students encountered while working remotely. Distance working not 

only requires more work from the teacher in planning, coordinating 

and teaching students, but also more flexibility and coordination. 

The students were also faced with a new challenge. Overnight, they 

had to become independent and seek support and learning help 

from family members. The central part of the article presents 

distance learning activities with ways of using modern teaching aids, 

diverse methods and appropriate approaches to learning objectives. 

The article is an example of good practice on how a 3rd grade 

student can be guided through the learning process to follow and 

master the material as independently as possible. 

 

Keywords: distance learning, 2nd and 3rd grade, teaching methods, 

teaching forms, activities, challenges 
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UVOD 

Meseca marca, leta 2020, je bila pri nas potrjena prva okužba s takrat 

še neznanim koronavirusom. Zaradi hitrega širjenja je Vlada RS 12. 3. 

2020 razglasila epidemijo na celotnem območju Republike Slovenije. 

Takrat so se zaprle vzgojno-izobraževalne ustanove in učitelji smo se 

soočili z novim načinom poučevanja – poučevanjem na daljavo. Prvi 

val epidemije je trajal 12 tednov. Kmalu po začetku novega šolskega 

leta 2020/2021 pa je Vlada RS zaradi vnovičnega hitrega povečanja 

števila okužb spet razglasila epidemijo in 18. 10. 2020 so se znova 

zaprle vse vzgojno-izobraževalne ustanove. Pomembna je bila 

učiteljeva prilagodljivost in fleksibilnost, saj se je bilo treba znajti v 

domačem okolju. Šolske učilnice, polne didaktičnega materiala, so 

žalostno samevale. Priprave na spletni pouk so trajale dlje časa kot 

sicer. Učitelji smo tako v tem času epidemije morali prilagoditi način 

poučevanja in metode ter oblike dela. Delo na daljavo se je med 

učitelji, s katerimi sem delila svoje izkušnje, razlikovalo. 

 

Izzivi poučevanja na daljavo v 2. in 3. razredu 

Poseben izziv je postalo vodenje učenca skozi celoten didaktični 

proces preko napisanih navodil, da jim je učenec lahko čim bolj 

samostojno sledil. Le-ta so morala namreč biti jasna in enoznačna, 

skozi celoten postopek je bilo treba ohranjati motivacijo, cilji so 

morali biti čim bolj jasno izraženi. Povratna informacija je bila 

sprotna, bodisi ustna bodisi pisna, odvisna od načina reševanja 

naloge. Nekje po treh tednih je večina stvari normalno stekla, otroci 

so vzpostavili svoj delovni tempo, napetost staršev je popustila, 

učenci so postali odzivni, vzpostavili smo kontakt. Kar naenkrat pa 

nas je presenetilo dejstvo, da vsi otroci nimajo računalnika, 

interneta, možnosti sodelovanja. V marsikateri družini so vsi člani 

delali od doma, bodisi za službo bodisi za šolo, zato jim je 

primanjkovalo računalnikov. Stekla je akcija zbiranja računalnikov; 

najprej na socialnih omrežjih, prostovoljno, dobrovoljno, med 

učitelji, veliko kasneje preko ministrstva (MZŠŠ, 2020) . Ko so bili vsi 

učenci tehnološko opremljeni, so se pojavile tehnične težave, tako 

na moji strani, kot na strani učencev. Težave so se pojavile z 

delovanjem računalnikov, hitrostjo in stabilnostjo prenosa podatkov, 

vendar so se tovrstne težave počasi uredile. V družinah z več 

šoloobveznimi otroki so se vsi učili v istem prostoru, zato so se ti 

otroci soočili s težjo zbranostjo (Ivčič, 2021) . Še večji izziv je bilo 

izvajati dodatno strokovno pomoč na daljavo. Preden smo pričeli z 

učenjem, je poteklo veliko časa, ki so ga učenci porabili za rešitev 

osnovnih težav: prijavo, vklop in izklop mikrofona ali kamere ipd. 

Mama učenca z DSP ni znala odpreti maila z navodili, kasneje vnesti 

»lojtre« v e-naslov. V rešitev te težave smo bili vpleteni jaz kot 

razredničarka, specialna pedagoginja ter podravnatelj. Na koncu 

nam je uspelo mamo voditi celo do prijave na videokonferenčno 

srečanje. Med samo učno uro je pogosto ponagajala povezava, 

učenci so se morali ponovno prijavljati nazaj, ipd. ker je bila večina 

doma samih, niso bili deležni neposredne starševske pomoči, zato jih 

je bilo treba ves čas usmerjati. 
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Velike težave nam je predstavljalo preverjanje učenčevega 

napredka. Težko je bilo spremljati napredek posameznega učenca, 

saj so učenci strmeli stran od ekrana, v ozadju so sedeli sorodniki ipd. 

Vse to so bili moteči dejavniki za otroka, ki so se ves čas zanašali na 

domačo pomoč.  

 

Praktičen del 

Načrtovanje in izvajanje pouka na daljavo v 3. razredu 

V prvem valu epidemije sem se torej soočila s popolnoma novim 

načinom dela. Sprva sem se lotila pošiljanja obsežnejših navodil dela 

preko eAsistenta ali e-pošte staršem, nalaganjem v spletno učilnico, 

učne ure sem oblikovala v programu PowerPoint, kmalu sem za lažje 

učenje pričela s snemanjem svojih razlag in jih nalagati v YouTube 

kanal.  

 

 
Slika 1: Primer navodil v Wordu, naloženih v spletno učilnico 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 2: Primer navodil z »bitmoji« v spletni učilnici 

Vir: Lasten 

 

Ob drugem valu epidemije me je znova čakal poseben izziv, 

poučevanje tretješolcev na daljavo. Tokrat je bilo nekoliko lažje, saj 

sem nekatere pristope že usvojila v prvem valu. Menim, da je bilo 

delo še lažje, ker sem poučevala enake učence. V izziv mi je bilo 

podajo snovi nadgraditi, da bi bilo učencem še zanimivejše, 

enostavnejše. Želela sem vzpostaviti vsakodnevni stik s svojimi 

učenci, zato sem poleg nalaganja učnih vsebin v spletno učilnico 
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načrtovala vsakodnevna srečanja preko videokonference. 

Vzpostavili smo ritem. Ta način učenja in poučevanja je postal 

utečen, zato smo uspeli realizirati vse cilje po učnem načrtu. Deliti 

želim zanimivo izkušnjo motivacijskega in gibalnega dela 

videokonferenčnega pouka. Vsako jutro smo se skupaj najprej 

razgibali, prebrali pravljico ali se igrali skrivalnice. En učenec je ostal 

skrit celo uro, saj ni slišal, da sem jih povabila nazaj na mesta. 

Smiselno je bilo namreč izpeljati pouk na čim bolj »naraven« način, s 

stikom z učiteljico. Pomembna je bila sprotna in ustrezna povratna 

informacija, pa tudi krepitev medvrstniških odnosov. Porajalo se mi 

je veliko dilem in vprašanj, kako izvajati pouk, kako doseči, da bodo 

učenci dosegli zastavljene učne cilje, kako jih motivirati za delo, da 

bodo pridobili temeljna znanja, ki jih bodo znali uporabiti v 

življenjskih situacijah. Eden izmed zelo pomembnih ciljev, ki sem si 

jih ob uresničevanju učnega načrta zastavila, je bil pripraviti učence 

na samostojnost in odgovornost pri šolskem delu. Veliko učencev je 

bilo dopoldan samih doma, zato sem jih želela pripraviti na to, da v 

tem času naredijo čim več za šolo in da čim manj obremenjujejo svoje 

starše. 

 
Slika 3: Učenčevo pismo učiteljici 

Vir: Lasten 

 

Kot učitelj je treba upoštevati, da so učenci raznoliki (Slovenec, 

2020). Pomeni, da imajo učenci različno predznanje, tempo dela, 

različno hitro dojemajo novo snov. Zato je bilo treba uporabiti 

raznolike pristope. Ker je šlo za učence prve triade, ki še niso povsem 

vešči uporabe različnih učnih virov, sem poleg razlage uporabila 

slikovne predstavitve in video razlage vsebin. Vsakemu predmetu 

sem namenila svoj čas, ki sem ga sproti po potrebi prilagajala. 

Pojavila se je skrb za vsakega učenca, posebej za tiste z učnimi 

težavami. Poučevala sem tudi učenca tujca, ki je spet potreboval 

dodatno podporo in skrb. Nekateri učenci so bili pri svojem delu 
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samostojni. Že pred videokonferenco so si v spletni učilnici pogledali 

navodila za delo. Le-te sem vsak večer za naslednji dan naložila v 

spletno učilnico.  

Sicer smo vsak dopoldan delali po urniku preko videokonference. 

 

 
Slika 4: Učenčeva povratna informacija o opravljenem kulturnem dnevu 

Vir: Lasten 

 

Dejavnosti 

Pri matematiki smo v drugem razredu pričeli razvijati številske 

predstave do 100. Ob tem sem uporabila naslednje dejavnosti: 

− oblikovanje stolpcev iz kock po 10, 

− izdelava »butaric« po 10 palčk, 

− izdelava kartončkov za igro Spomin (1D, 10 …), 

− štetje po 10 naprej in nazaj ter razvrščanje k simbolnemu zapisu, 

− prikaz desetiških števil s konkretnim materialom, 

− grafični prikaz desetiških števil, 

− prikaz desetiških števil na številskem traku in stotičnem kvadratu, 

− nazoren prikaz sestave števil, enic in desetic, 

− zapis dvomestnega števila, tudi z besedo, 

− sistematično računanje do 100.  

 

 
Slika 5: Računanje s konkretnim materialom 

Vir: Lasten 
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Slika 6: Primer pisne razlage odštevanja enic od desetiškega števila 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 7: Priprava didaktičnega materiala po navodilu 

Vir: Lasten 

 
Slika 8: Učenec z izdelanim didaktičnim materialom 

Vir: Lasten 

 

V 2. razredu smo v času dela na daljavo spoznavali tudi pisane črke. 

Pred samo obravnavo le-teh smo razvijali grafomotorične spretnosti 

s predopismenjevalnimi vajami. Učencem priljubljene dejavnosti so 

bile: 

− pisanje v zdrob, na velik papir s flomastri, na A4 s flomastri, po 

mizi, po hrbtu osebe, po zraku, 

− iz male tiskane črke smo izpeljali malo pisano črko, iz velike 

tiskane črke pa veliko pisano črko, 
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− iskanje podobnosti in razlik med malo/veliko tiskano črko in 

malo/veliko pisano črko, 

− pravilno zaporedje potez pisanja. 

 

 
Slika 9: Posnetek prikaza pravilnega zapisa pisane črke 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

V preteklih letih smo tako učitelji kot tudi učenci in njihovi starši bili 

primorani se prilagodili na nov način poučevanja in učenja, na 

daljavo. Sprva se je vsem tak način dela zdel nemogoč, a izkazalo se 

je, da smo kljub številnim težavam uspeli najti nove rešitve. 

Prilagodili smo oblike in metode dela, soočali smo se z lastnimi 

strahovi.  

Ugotavljamo, da mnogi učenci nimajo ustrezne opreme na daljavo; 

ne obvladajo učno-izobraževalne tehnologije, ki je potrebna za delo; 

otroci nimajo dovolj izobraženih staršev, da bi izobraževali na domu. 

Številne raziskave kažejo, da so učenci izgubili stike z vrstniki in 

sošolci ter učitelji. Učenci so postali nesamostojni, odvisni od pomoči 

domačih. Tudi socialni stiki so se poslabšali. Zaradi zmanjšanja števila 

ocen učenci pouka niso vzeli resno kot sicer. Posledica je bila ta, da 

nismo realizirali in izpeljali vseh učnih ciljev. Tako smo nerealizirane 

cilje prenesli kot težo bremena učitelja v višjem razredu. Snov se je 

morala nadoknaditi. Izkazalo se je, da so letošnji četrto in petošolci v 

zaostanku zaradi neprilagodljivosti na nekoliko drugačen učni sistem. 

Obe generaciji sta prešli pomemben prehod: prva je prešla v drugo 

triado, druga pa na predmetno stopnjo. Vrzeli v znanju so velike. 

Izkazalo se je, da so morali ti učenci v letošnjem letu vložiti veliko več 

truda v učenje, kot v preteklosti. Utrditi so morali lanske učne cilje. 

Dejstvo je, da se mnogi učenci učijo zaradi ocen, ne pa da pridobijo 

znanje. Ker pa je bilo število ocen prilagojeno, se je zmanjšal trud, 

hkrati pa se je ta vrzel prenesla naprej. Tistim, ki so delovali po 

omenjenem konceptu, se je to izkazalo kot povsem nepraktično, saj 

je bilo znanje treba nadoknaditi. Tako so se na začetku pojavile 

slabše ocene, posledično pa je bilo treba vložiti več truda, da so 

ocene popravili. Analize so pokazale, da je učencem tak način dela 

bil v redu, saj so si sami razporedili delo čez dan. Večina učencev je 

koristila tudi pomoč bližnjih, v največ primerih, staršev, ki so v 

največji meri svojim otrokom posredovali napotke, gradiva, navodila, 

ki smo jih predhodno posredovali učitelji. Veliko jih je moralo otroke 

motivirati za učno delo, jim pojasniti navodila, razložiti učno snov ali 

ponazoriti postopek reševanja nalog. Svojim otrokom so starši tudi 
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pomagali iskati spletne in druge vire, preveriti opravljeno in učno 

delo ter otroku pomagali pri oddaji nalog, prispevkov, fotografij ali 

pri komunikaciji s strokovnimi delavci. Za učno delo so porabili 2–3 

ure na dan, se pravi veliko manj, kot delo v sami instituciji, v šoli. Vsi 

učenci niso opravili vsega dela, ki bi ga naj v celotnem tednu. Večina 

jih je opravilo vso delo, predvideno za tekoči teden. Veliko jih je 

opravilo večino dela, nekoliko manj se je poslužilo polovico učnih 

nalog v tednu, tu in tam se je našel učenec, ki je v tekočem tednu 

opravil manj kot polovico učnega dela doma. Obseg oz. količina 

snovi, ki jo je bilo treba opraviti doma, v primerjavi s šolskim delom, 

se je zdel večini učencev ravno pravšnji. Učencem so se zdela 

učiteljeva navodila razumljiva. Pogrešali so obsežnejšo razlago 

učiteljev pri razumevanju navodil ali učne snovi. V času učenja na 

daljavo so učenci zaradi šolskega dela imeli več prostega časa v 

primerjavi s časom pred izobraževanjem na domu. Učenci so ocenili, 

da jim je delo na domu enako všeč kot šolsko delo. Obveščanje in 

komunikacija s strokovnimi delavci s strani šole se učencem zdi 

ustrezna. Starši so bili s šolskim delom precej obremenjeni, zlasti 

starši mlajših učencev. Naporna in težka je bila organizacija tistih, ki 

so bili hkrati tudi v službi. Veliko jih je predlagalo posnetke razlag. 

Starši so pohvalili učitelje za trud in zavzetost, vzpodbudne besede 

in njihova sporočila. Prav tako jim je ustrezal sistem in organizacija 

pouka. Učitelji smo po njihovem mnenju pripravili kvalitetno gradivo, 

ki je bilo pregledno, pestro in razumljivo. Vsebovalo je veliko e-

gradiva ter fotografij. Pohvalili so tudi vodstvo. 

Pouk na daljavo sicer ne more nadomestiti pouka v razredu, kljub 

temu pa smo učitelji izpeljali ta pouk kvalitetno in po svojih najboljših 

močeh.  
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Povzetek: Gibanje je prva komunikacija otroka s svetom in osnova za 

njegov celosten razvoj. Zagotavljanje kakovostnega gibanja otrok je 

naša družbena in poklicna odgovornost, še posebej v najzgodnejšem 

obdobju, ko se začne oblikovati otrokov življenjski slog in se gibalne 

sposobnosti še razvijajo. V članku bom predstavila program 

Integracijske gibalne urice (IGU) kot način trajnega sodelovanja 

Viških vrtcev s športnimi pedagogi Smučarskega društva Novinar. 

Oblikovan program, ki otrokom nudi učinkovit razvoj gibalne 

kompetentnosti v predšolskem obdobju ter sodelovanje strokovnih 

delavcev in športnega pedagoga na področju gibalnega poučevanja, 

ocenjujemo kot optimalen pristop, kar potrjujejo tako teoretične 

podlage kot tudi praktične izkušnje. 

 

Ključne besede: celostni razvoj, gibanje, interdisciplinarnost, 

trajnost 

 

Abstract: Moving is the first form of interaction between the child 

and its surroundings, and the fundament for child wholesome 

development. The assurance of very good quality motor activities for 

children is our civilised and professional duty, explicitly so in the 

earliest stage of child development, when the style of living and 

motor abilities are heavily under development. In this article, I 

demonstrate Integrative playing hours (IGU) as a way of a permanent 

collaborative effort of the kindergarten Viški vrtci and sports 

pedagogy of the ski association Novinar. We assess the designed 

programme, offering an effective development of motor 

competency of preschool children via collaboration of kindergarten 

teachers and sports teachers in the field of motor skills, as optimal. 

Our estimate is backed up by theoretical layouts as well as practical 

reference.  

 

Keywords: wholesome development, moving, interdisciplinary, 

sustainability 
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UVOD 

Gibanje je prva komunikacija otroka s svetom in osnova za njegov 

celosten razvoj. V predšolskem obdobju je razvoj zelo dinamičen in 

ravno v tem obdobju je gibalna aktivnost izjemnega pomena. 

Predstavlja namreč pomembno sredstvo za pridobivanje različnih 

informacij in nabiranje novih izkušenj ter razvijanje gibalnih, 

funkcionalnih, spoznavnih, socialnih in čustvenih sposobnosti. Otroci 

do pubertete so najbolj dovzetni za spreminjanje in razvoj 

sposobnosti in znanj za prilagajanje okolju in njegovim značilnostim. 

V tem starostnem obdobju se v največji meri usvajajo različne 

socialne vloge, vrši se proces socializacije, oblikujejo se interesi, 

stališča, usvajajo se trajne telesno-kulturne navade in 

najučinkoviteje se razvijajo gibalne sposobnosti. Usvojeni gibalni 

programi bodo ostali trajno zapisani v gibalnem spominu. Bogatejši 

kot bo, več informacij bo nudil in otrok bo tako v predšolskem 

obdobju kot tudi kasneje v življenju lažje usvajal nova gibalna znanja 

(Pišot in Jelovčan, 2016). Zato je naša temeljna naloga, da otrokom 

dnevno omogočamo raznolike aktivnosti  tako v prostoru kot na 

prostem, preko katerih bodo usvajali osnovne gibalne vzorce ter 

razvijali svoje gibalne sposobnosti in spretnosti. Na podlagi 

zavedanja pomembnosti gibanja kot ključnega za otrokov celostni 

razvoj smo temu področju namenili posebno pozornost. Poleg 

vsakodnevnega izvajanja različnih aktivnosti, ki jih izvajajo strokovni 

delavci, smo želeli v redni del pedagoškega procesa vpeljati tudi 

športnega pedagoga in s tem zagotoviti pestrost in sistematičnost v 

izvajanju gibalnih dejavnosti. S pobudo po trajnem sodelovanju smo 

se obrnili na vodstvo in strokovne delavce Smučarskega društva 

Novinar, ki so v preteklosti z nami že večkrat sodelovali, predvsem v 

okviru programa Mali sonček. Njihova dobra organizacija, strokovno 

izvajanje dejavnosti in pristen odnos do otrok so bili za nas tehtni 

razlogi za sodelovanje z njimi. Integrirane gibalne urice športni 

pedagogi v konstantni prisotnosti matičnih strokovnih delavcev 

izvajajo enkrat tedensko, za vse otroke v starosti od 3–6 let. S takim 

načinom dela smo dosegli optimalen doprinos vsakega od dveh 

strokovnjakov, vezan na sistematičen gibalni razvoj otrok ter 

sinergijski učinek med njima, v obliki visoko strokovnega predajanja 

védenj in znanj znotraj skupnega učnega okolja.  

 

Gibalni razvoj otroka 

Otrokov razvoj se odraža na različnih področjih, ki so med seboj 

povezana; razvoj je več razsežnosten. Sodobne teorije kažejo, da 

poteka razvoj na gibalnem, telesnem, kognitivnem, čustvenem in 

socialnem področju usklajeno in celostno. Spremembe na enem 

področju so povezane s spremembami na ostalih temeljnih področjih 

razvoja. Gibalni razvoj predstavlja pomemben del v celostnem 

razvoju človeka. Je proces, ki vključuje rast, zorenje, izkušnje in 

adaptacijo ter poteka v različnih razvojnih obdobjih (Gregorc, 2015). 

Predstavlja dinamične in pretežno kontinuirane spremembe, ki se  

pojavijo v gibalnem vedenju in se kažejo v razvoju gibalnih 

sposobnosti (koordinacija, moč, hitrost, ravnotežje, gibljivost, 
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natančnost, vzdržljivost) in gibalnih spretnosti (lokomotorne, 

manipulativne in stabilnostne) (Pišot in Planinšec, 2010). 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). Gibalni razvoj je proces, ki se kaže 

predvsem v spremembah gibalnega obnašanja (oblikah gibanja in 

gibalni storilnosti) v različnih obdobjih človekovega življenja. 

Otrokovo gibanje je v osnovi razvito na intaktnem živčnem sistemu, 

kar je pogoj za obsežno senzomotorično izpopolnjevanje. Osnovni 

gibalni vzorci imajo genetsko podlago in so osnova učenja in 

nadaljnjega razvoja. Pridobivamo jih tudi z izkušnjami, jih utrjujemo 

in izpopolnjujemo. So tisti veliki gibalni mejniki, ki razvijejo naravno 

zaporedje dogajanj v življenju posameznika, so zanj značilni in 

predstavljajo preprosta, naravna, namerna gibanja, kot so dvig glave, 

kobacanje, plazenje, hoja, tek, met, udarec, skok. Gibalni razvoj je 

odraz zorenja na katerega vplivajo predvsem genetski, pa tudi 

okoljski dejavniki in določa univerzalno sosledje pojavljanja 

posameznih gibalnih sposobnosti v razvoju, ter posameznikovih 

izkušenj, ki vplivajo zlasti na hitrost doseganja mejnikov v gibalnem 

razvoju. Za razvoj novih spretnosti je potrebna določena raven 

razvitosti otrokovega mišičja, živčnega in zaznavnega sistema, 

pomemben pa je tudi proces učenja (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Pomen gibalnih aktivnosti  

Gibanje je primarna otrokova potreba. Z njim zaznava in odkriva svoje telo, 

preizkuša, kaj zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se 

sposobnostih in spretnostih, razvija zaupanje vase. S pomočjo gibanja 

pridobiva izkušnje tudi na drugih področjih, kar mu daje občutek ugodja, 

varnosti, veselja, dobrega počutja, sprejetosti v okolje (Kurikulum, 1999).  

S sistematičnim pristopom in strokovnim izvajanjem gibalnih dejavnosti 

lahko optimalno razvijamo otrokove gibalne in funkcionalne sposobnosti in 

mu omogočamo, da si pridobi raznovrstno gibalno znanje, ki je podlaga za 

različne športne zvrsti. Omogočiti moramo takšne dejavnosti, ki mu 

bodo predstavljale ustrezne izzive; te ne smejo biti ne prelahke, ne 

pretežke. Pomembno je stimulativno in spodbudno okolje, v okviru 

katerega otrok išče lastne poti pri reševanju gibalnih problemov. 

Področje gibanja naj se prepleta tudi z ostalimi področji kurikula, 

aktivnosti pa potekajo sproščeno preko igre, saj je ta ključni element, 

ki ga motivira za delo. Vse dejavnosti naj bodo torej izvajane preko 

igre na način, da je otrokov cilj uspeh v igri, naš pa, da pri tem izvaja 

gibalne naloge, ki smo jih zastavili. V predšolskem obdobju naj otrok 

pridobi čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova 

kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Ta temelj naj bo 

kakovostno zgrajen, saj pomembno vpliva na njegov celostni razvoj, 

na kasnejše vključevanje v različne športne zvrsti in nenazadnje tudi 

na to, da postane šport človeku ena izmed pomembnih sestavin 

kakovosti življenja v vseh starostnih obdobjih. Gibalne dejavnosti 

predstavljajo pomemben segment v prvih letih razvoja. Pomembno 

je, da so sistematično načrtovane, privlačne in domiselne ter da 
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otrok ob njih uživa in si gradi pozitivne izkušnje (Zajec, Videmšek, 

Štihec in Šimunič, 2010). Vsebine naj izhajajo iz otroka in naj bodo 

prilagojene njegovim sposobnostim, lastnostim, potrebam in 

interesom. K optimalnemu gibalnemu razvoju pomembno 

pripomorejo tudi različni športni pripomočki in igrala, ki otroka 

spodbujajo h gibanju. Razvoj gibalnih funkcij je tako rezultat 

otrokovega zorenja in učenja, pomanjkanje možnosti izvajanja pa 

lahko pripeljejo do zaostanka v gibalnem razvoju (Videmšek in 

Visinski, 2001). 

 

Pomen interdisciplinarnega pristopa  

Interdisciplinaren pristop v timu predstavlja sodelovanje 

strokovnjakov, pri katerem specialisti različnih strok, disciplin in 

znanj delajo s skupnim ciljem. Ker je večina tistih, ki se ukvarjajo z 

interdisciplinarnostjo, izobraženih iz stališča posameznih disciplin, se 

morajo naučiti spoštovati različne vidike in pristope sodelujočih pri 

obravnavi posameznika. Slednje je eno izmed ključnih in zahtevnejši 

procesov, zato si morajo primerno razdeliti vloge znotraj tima in 

posledično uskladiti pristop do vadečega. Tako govorimo ne samo o 

vodenju dejavnosti, temveč tudi o ustrezni organiziranosti in vodenju 

tima. Interdisciplinaren pristop lahko hitro spodleti, če posamezniki 

pri tem uveljavljajo lastne interese in predsodke do ostalih znanj. 

Osnovno načelo je, da se mora vsak posameznik ukvarjati s svojim 

področjem, vezni člen tima pa povzeti zaključke pri reševanju 

določene problematike. Ključna za uspešen proces je poleg znanja 

predvsem uspešnost sodelovanja med strokovnjaki, kohezivnost 

tima in usklajen prenos znanj na vadečega. 

 

Primer dobre prakse – Retrospektivni pregled izvajanja IGU v vrtcu 

Viški vrtci 

Program Integracijskih gibalnih uric (IGU) smo v sodelovanju s SD 

Novinar začeli razvijati pred dvanajstimi leti, po predhodni dobri in 

premišljeni vsebinski in organizacijski pripravi, pa smo ga v redni 

kurikul prvič vpeljali v šol. letu 2010/2011. Osnovno izhodišče je bilo 

zavedanje pomembnosti gibanja za otrokov celosten razvoj. Poleg 

tega smo pri otrocih opažali znaten upad gibalnih zmožnosti in 

spretnosti na eni strani ter prezgodnje vključevanje v specializirane 

športe na drugi. Izvajanje IGU predstavlja sinergijsko dejavnost ter 

bogatenje strokovnih delavcev in športnih pedagogov. Sodelovanje 

zahteva visoko stopnjo emocionalne inteligentnosti z obeh strani. 

Tovrsten proces športnim pedagogom omogoča zastavljanje 

relevantnih raziskovalnih vprašanj, nudi jim tudi veliko možnosti 

razvijati osebno in strokovno misel ter razvijati lastno pedagoško 

prakso. Strokovnim delavcem pa omogoča implementacijo novo 

pridobljenih znanj, strategij in metod dela s področja gibanja v svoje 

delo, hkrati pa ga prenašati na starše in jih ozaveščati o 

pomembnosti gibalnih aktivnosti za skladen razvoj otrok. Program je 

bil prepoznan kot kakovosten in pomemben tudi s strani Oddelka za 

šport pri MOL, zato smo v okviru razpisanih programov za 

spodbujanje športnih dejavnosti v predšolskem obdobju pridobili 
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tudi finančna sredstva. Zaradi kakovostnega programa in 

sodelovanja med vrtcem in društvom, so IGU prepoznali tudi kot 

edinstven program in ga vključili v MOL razpis Šport 2015. Na ta način 

je bil ponujen tudi ostalim ljubljanskim vrtcem. Leta 2017 naš 

program ni bil več razpisan, saj so sredstva usmerili na druga športna 

področja. Kljub temu smo z izvajanjem nadaljevali, sredstva za 

izvajanje pa zagotavljamo sami.   

 

Cilji in ugotovitve po preteku desetletnega izvajanja dejavnosti 

 

1. IGU  izvajamo enkrat tedensko v skupinah otrok starih od 3 

do  6 let.        

Tedensko je v program vključenih okvirno 360 otrok iz vseh enot 

našega vrtca. Glede na to, da so skupine številčnejše in da optimalnih 

prostorskih pogojev ne zagotavljamo v vseh enotah, izvajanje 

gibalnih uric delimo na dva dela. Tako je v skupino otrok pri vadbi 

vključenih povprečno med 8 in 10 otrok, kar kljub različnim 

strukturnim pogojem še vedno omogoča kvalitetno izvajanje 

dejavnosti. 

 

2. S programom vsem otrokom nudimo možnost 

sistematičnega gibalnega razvoja.  

Gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju predstavljajo pomemben 

segment otrokovega razvoja, zato je pomembno, da so sistematično 

načrtovane, da upoštevajo celostnost razvoja otroka, da so privlačne 

in domiselne ter da otroci ob njih uživajo in si gradijo pozitivne 

gibalne izkušnje. Pogosto se zgodi, da se otroci z vstopom v vrtec šele 

prvič seznanijo z gibalnimi dejavnostmi, zato imajo strokovni delavci 

in športni pedagogi še posebej pomembno vlogo. Poleg poznavanja 

osnov gibalnega razvoja znotraj celostnega razvoja otroka ter 

poučevanja gibanja morata pri delu izbrati še ustrezne pedagoške 

strategije in didaktične postopke za gibalno poučevanje otrok. 

Dejavnosti jim morajo predstaviti kot pomembne, privlačne, 

zanimive, ustvarjalne in navsezadnje kot nepogrešljiv del 

vsakdanjega življenja. V začetku šolskega leta športni pedagogi v 

uvodnih urah izvajanja pridobijo vpogled v razvojne zmožnosti 

posameznih otrok, v njihove predhodne gibalne izkušnje, usvojene 

spretnosti in v dinamiko skupin. Po uskladitvi programa s strokovnimi 

delavci vrtca, pripravljene dejavnosti vsebinsko prilagodijo, s 

hkratnim upoštevanjem notranjih in zunanjih prostorskih pogojev in 

razpoložljivih rekvizitov. V program so vključeni vsi otroci, ne glede 

na njihove splošne razvojne in gibalne predispozicije, usvojene 

spretnosti in socialno okolje. Rezultati se izkazujejo zlasti v večjih 

gibalnih spretnostih otrok, v razumevanju pomembnosti 

sodelovanja, pripadnosti skupini in njihovi večji motivaciji za gibanje, 

še posebej pri otrocih, ki so na tem področju šibkejši in so zaradi tega 

gibalne dejavnosti v preteklosti večkrat odklanjali. Kažejo se tudi v 

večji vztrajnosti in potrpežljivosti pri premagovanju gibalnih ovir in v 

navdušenju, ko jih uspejo preseči. 

 



132 
 

3. IGU izvajamo kot del izvedbenega kurikula in je za starše 

brezplačen. 

 

Otroci živijo v različno izkušenjsko bogatih okoljih, zato so razlike v 

možnostih srečevanja z različnimi gibalnimi dejavnostmi velike. Vse 

več je tudi družin, ki jim zaradi socialno-ekonomskega položaja taka 

oblika vadbe ni dostopna.  Prav zato je še bolj pomembno, da izvajamo 

kvalitetno in strokovno organizirano dejavnost na področju gibanja v vrtcu, 

saj na ta način zagotavljamo enake pogoje za vse otroke. 

 

4. Izvajalci programa so strokovni delavci vrtca in športni 

pedagogi, kar omogoča kontinuirano in kakovostno učenje 

ter spopolnjevanje.  

 

Načrtovane gibalne dejavnosti morajo temeljiti na strokovnih in 

znanstvenih spoznanjih, kajti samo tako bomo lahko optimalno 

razvili otrokove gibalne in funkcionalne sposobnosti ter omogočili, 

da bodo otroci usvojili raznovrstna gibalna znanja, ki predstavljajo 

osnovo različnim športnim zvrstem (Videmšek in Pišot, 2007). Če pa 

želimo slediti zgoraj napisanemu, potrebujemo ogromno znanja in 

širino na področju gibanja. Današnji kurikulum, ki je ciljno in 

razvojno-procesno naravnan, namreč dopušča nešteto možnosti, 

kako priti do cilja po poteh, ki so prilagojene razvojni stopnji otrok. 

Da pa temu lahko sledimo, potrebujemo znanje na vseh področjih. 

Prav zaradi navedenega je sodelovanje športnega pedagoga in 

vzgojitelja ter prepletanje njunih znanj in védenj dodana vrednost. 

Izmenjave znanj in izkušenj med strokovnimi delavci in izvajalci 

potekajo konstantno v okviru skupnega učnega okolja. Športni 

pedagogi vanj vstopajo z védenjem o gibalnem razvoju in zmožnostih 

predšolskih otrok, z izkušnjami priprave gibalnih dejavnosti ter z 

idejami kako izkoristiti večkrat omejene prostorske možnosti ob 

uporabi raznolikih športnih rekvizitov. Poleg navedenega skupno 

izvajanje strokovnim delavcem omogoča usvajanje novih znanj pri 

pripravi gibalnih dejavnosti in pridobivanja možnosti opazovanja 

otrok in njihovega napredka. Športni pedagogi imajo ob skupnem 

izvajanju s strokovnimi delavci možnost spoznavati razvojne in 

individualne značilnosti otrok, skupine kot celote, različne 

pedagoške prakse, oblike dela in predvsem občutljivo in pomembno 

vlogo v odnosu do otrok, kar jim izvajanje dejavnosti zagotovo olajša. 

Nenazadnje dnevno vstopajo v delovni proces javne institucije in na 

ta način dobivajo vpogled in konkretne izkušnje neposrednega dela 

z otroki ter možnost sodelovanja s strokovnimi delavci, vodstvom in 

starši. V sodelovanju smo opravili tudi pregled športnih rekvizitov v 

vseh enotah in jih po njihovem nasvetu ustrezno dopolnili. 

Povezovanje poteka tudi pri izvajanju športnega programa Mali 

sonček in pri pripravi zaključkov za starše na nivoju posamezne 

enote. 
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5. Vodstveni delavci obeh institucij zagotavljamo stalno 

spremljanje in evalviranje programa.  

 

Sodelovanje med strokovnimi in vodstvenimi delavci SD Novinar ter 

vrtca je kontinuirano in konstruktivno. V začetni program smo vnesli 

potrebne spremembe in oblikovali vsebino, s katero zagotavljamo 

sistematično podporo celostnemu gibalnemu razvoju otrok. Z 

vpeljavo izobraževanj in hospitacijami neposrednega dela smo 

zagotovili visoko stopnjo odzivnosti na zahtevnejše situacije, 

prispevali k strokovnemu razvoju športnih pedagogov pri vodenju 

malih skupin predšolskih otrok v vrtcu in strokovnemu razvoju 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev pri pripravi gibalnih 

dejavnosti. S konstantnim odzivanjem in skrbjo za izboljšavo 

procesov na obeh straneh zagotovo dvigujemo kakovost našega 

dela. Tak način poleg same nadgradnje v veliki meri prispeva h 

krepitvi medsebojne povezanosti vseh, tako na strokovnem področju 

kot tudi na področju medosebnih odnosov. 

 

ZAKLJUČEK 

Predšolsko obdobje predstavlja temelj otrokovega gibalnega razvoja. 

Tudi raziskave kažejo, da se odnos do življenja in gibanja zgradi v 

otroštvu, zato nam to obdobje nudi priložnost, da strokovni delavci,  

športni pedagogi, starši in drugi vplivamo na otroka v smeri 

oblikovanja zdravih navad in aktivnega življenjskega sloga. Zaradi 

navedenega smo v našem vrtcu zavezani, da jim v tem obdobju 

nudimo tudi raznovrstne gibalne izkušnje. Pri izvajanju programa 

IGU, ob upoštevanju značilnosti razvoja in učenja predšolskega 

otroka, naše merilo uspešnosti ni doseganje  športnih rezultatov, 

temveč razvijanje ljubezni do gibanja, s čimer prispevamo k 

fizičnemu in psihosocialnemu razvoju otrok. Z gotovostjo lahko 

trdimo, da je vsebina športnega programa v teh letih implementirana 

v neposredno delo z otroki in je ob različnih oblikah medsebojnega 

učenja postala pomemben del izvedbenega kurikula, kar učinkovito 

prispeva k razvoju zdravega in harmonično razvitega otroka. 

Zavezanost k nadaljevanju programa čutimo kot možnost in hkrati 

veliko odgovornost. 
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Povzetek: V vrtcu se skozi spontano in načrtovano igro matematika 

prepleta z vsemi kurikularnimi področji: naravo, družbo, jezikom, 

umetnostjo in gibanjem. Igra je osnovna otrokova potreba v obdobju 

odraščanja. Skozi to preprosto obliko aktivnosti otrok razvija lastne 

potenciale, sposobnosti in delovne navade. Sčasoma ugotovi, da je 

naš vsakdan sestavljen iz reševanja problemskih nalog, ki jih rešuje s 

pomočjo matematičnih strategij in matematičnega znanja. Ob tem 

občuti zadovoljstvo in veselje, hkrati pa ga rešitve matematičnih 

izzivov spodbuja k iskanju novih poti in znanj. Skozi ta proces ima 

vzgojitelj pomembno vlogo, da ga pri igri opazuje, sledi razvojnim 

mejnikom, ponuja spodbudno učno okolje in priložnost za 

opazovanje, v katerem bo oblikoval pozitiven odnos do učenja 

matematike in razvijal matematično mišljenje. Didaktične igre na 

igriv način spodbujajo učenje štetja, matematične simbole, simetrijo, 

geometrijska telesa, barve, prostor in orientacijo, urejanje 

zaporedja, razvrščanje, osvajanje pojma merjenja in pridobivanje 

pozitivnih izkušenj z matematiko. 

 

Ključne besede: matematika, didaktična igra, predšolski otrok, 

vzgojitelj, matematična igra 

 

Abstract: In kindergarten the mathematic is spontaneous and 

planned play, it intertwines with all curricular areas: nature, society, 

language, art and movement. Play is a child's basic need during 

adolescence. Through this simple form of activity, the child develops 

his or her own potentials, abilities, and work habits. Eventually, he 

realizes that our everyday life consists of solving problem tasks, 

which he solves with the help of mathematical strategies and 

mathematical knowledge. At the same time, he feels satisfaction and 

joy, and at the same time encourages him to find new paths and 

knowledge by solving mathematical challenges. Through this 

process, the educator has an important role to play in observing the 

game, following developmental milestones, offering a stimulating 

learning environment and the opportunity for observation. in which 

he will form a positive attitude towards learning mathematics and 

develop mathematical thinking. Didactic games in a playful way 

promote learning counting, mathematical symbols, symmetry, 

geometric bodies, colors, space and orientation, arranging 

sequences, sorting, mastering the concept of measurement and 

gaining positive experiences with mathematics. 

 

Keywords: mathematics, didactic game, preschool child, educator, 

math game 
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UVOD 

Matematika se v vrtcu pogosto izvaja spontano skozi dnevno rutino, 

v povezavi z drugimi področji in nenačrtovano. Pomembno je, da se 

otrok v vrtcu igra z matematiko, vendar pa je matematične 

dejavnosti potrebno tudi načrtovati, saj se otrok na ta način zaveda, 

kaj sploh je matematika (Govek, 2017, str. 17). Otrok se matematike 

uči skozi doživljanje in lastne izkušnje. Najbolj spodbudno učno 

okolje v vrtcu je igra. Ob njej se zabava, čuti zadovoljstvo, uspehe in 

nova spoznanja. Aktivnosti s področja matematike morajo biti dobro 

načrtovane, samo področje pa enakovredno prepleteno z ostalimi 

področji kurikuluma. Otrok že pred dopolnjenim prvim letom 

obvlada določene matematične spretnosti. Misli in se izraža na način, 

ki kaže, da uporablja matematiko v vsakdanjem življenju. 

Matematika v vrtcu ni nič novega. Otroci imajo v vrtcu veliko 

priložnosti sodelovanja pri različnih matematičnih dejavnostih in 

dobiti odgovore na svoja matematična vprašanja. Pomembno je, da 

se otrok tudi v vrtcu z matematiko ukvarja med igrami in 

vsakodnevnimi dejavnostmi (Marjanovič Umek, 2010, str. 179). 

 

Matematika v kurikulumu 

Nemogoče je, da otrok rešuje probleme brez gibanja, se seznanja z 

matematičnimi izrazi brez uporabe jezika, se uči merjenja in 

primerjave količin brez naravoslovnih vsebin. Otrok se že zelo zgodaj 

srečuje z matematiko, ko se igra z igračami, med oblačenjem, 

rokovanju z vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, meri, primerja, 

razvršča, grupira, prikazuje s simboli, jih poimenuje, prešteva, 

opisuje, se o njih pogovarja. 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 zunaj, kaj je zdaj, prej in potem, kaj so simboli 

itn. Otrok ob pridobljenih izkušnjah in znanju spoznava, da lahko 

nekatere naloge, vsakodnevne probleme reši učinkoviteje, če 

uporablja »matematične« strategije mišljenja. Vesel je, ko najde 

rešitev, zato praviloma išče nove in nove situacije, ki so vsakič znova 

izziv za preizkušanje njegove rešitve problema in potrditve 

njegovega načina in smeri razmišljanja (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 

72). 

 

Otroška igra 

Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni 

odnos do realnosti in je notranje motivirana, svobodna, odprta in za 

otroke prijetna. Ne glede na to, za katero vrsto otroške igre gre (npr. 

funkcijska igra, domišljijska oz. simbolna igra, sociodomišljijska igra, 

družabna igra), se v otrokovih dejavnostih prepletajo in povežejo 

različna področja kurikula, kar je za razvojno stopnjo in način učenja 

v tem starostnem obdobju smiselno in strokovno utemeljeno 

(Kurikulum za vrtce, 1999). Didaktične igre, po Klemen (2010), so igre 

z nalogami, ki zahtevajo in hkrati razvijajo duševne funkcije, 
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sposobnosti, aktivnosti, ki so potrebne za doživljanje, dojemanje, 

ustvarjanje, poustvarjanje, z otrokom privlačno vsebino in s pravili, 

ki so lahko bolj ali manj zahtevna. Cilj didaktičnih iger je otroku 

ponuditi možnost, da preko njih osvoji določeno zmožnost. Otroke 

spodbujajo k natančnemu opazovanju ter k ugotavljanju razlik in 

podobnosti v obliki, velikosti in barvi. Ob njih razvija in utrjuje govor, 

motoriko, čutila, miselne sposobnosti, domišljijo, ustvarjalnost, 

izkušnje in znanje, spoznavanje med vrstniki in značajske lastnosti. 

Vse te lastnosti, ki jih otrok pridobi pri didaktičnih igrah, pridobi tudi 

pri običajni igri. Razlika je le v tem, da se z didaktičnimi igrami nekaj 

naučimo, cilj, kaj naj bi se naučili, pa je bil zastavljen pred igro samo. 

 

Vloga vzgojitelja 

V kurikulumu je matematika samostojno vsebinsko področje. Vloga 

odraslega je pri načrtovanju matematičnih dejavnosti izrednega 

pomena. Šele na podlagi natančnega opazovanja otrok pri igri se 

lahko odločimo, katere dejavnosti, materiale in sredstva jim bomo 

ponudili. Le tako lahko v primernem trenutku razširimo njihovo 

matematično znanje (Kurikulum za vrtce, 1999). Vzgojitelj išče zvezo 

med matematiko in vsakdanjim življenjem otroka v vrtcu in doma, 

opazuje njihov razvoj in odloča o zahtevnosti dejavnosti, ki jih 

posameznemu otroku ponuja. Hkrati pa jih opazuje pri igri, da jim 

lahko v najprimernejšem trenutku (glede na razvoj in zanimanje 

otroka) pomaga razširiti matematično znanje. Skozi pogovor 

mimogrede uporablja matematične izraze, opiše možen način 

reševanja problemov, šteje ipd. Vzgojitelju mora biti pomembno 

otrokovo počutje, zato morajo biti matematične dejavnosti otrokom 

v veselje, kjer ob svojih rešitvah doživlja uspeh. Mora jim dopustiti, 

da sami spoznajo, da je rešitev ali premislek napačen in ustvari 

situacijo, v kateri otrok sam pride do pravilne rešitve. Otroke 

seznanja s postopki preverjanja rešitve in s kriteriji, ki odločajo o 

njeni smiselnosti. Pomembno je tudi spodbujanje k opravljanju 

zahtevnejših nalog, k večkratnim ponovitvam, da nalogo konča in 

doživi svoj uspeh. Pojme, kot so liki, telesa, izrazi za opis položaja in 

drugih besed s področja matematike, vpeljuje glede na zanimanje in 

razvoj otroka. Primere dejavnosti išče v naravi in vsakdanjih rečeh, 

omogoča rokovanje s predmeti, ki ponazarjajo nove pojme. Kadar je 

igra s snovmi varna, naj se izogiba prepovedim in nepotrebnim 

opozorilom. Vzgojitelj prešteva različne stvari (otroke na sprehodu, 

vozeča vozila, drevesa ob poti, stole pri mizi, okna na hiši …), čim 

pogosteje omenja številske vzorce v vsakdanjem pogovoru (pet 

prstov, dve roki, dve nogi, štiri kolesa …). Pri štetju uporablja prste, 

da otrok vidi in ponavlja. Vzgojitelj vzpodbuja otroka k prirejanju 1:1. 

Z otrokom se pogovarja, kaj se je zgodilo najprej kot vzrok in kaj je 

nastalo kot posledica in jih spodbuja v dejavnostih, kjer grupira, 

klasificira in razvršča. Zelo pomembna vloga vzgojitelja pa je pohvala 

otrok za njihov uspeh in izmenjava informacij s starši. Otrok utrjuje 

in si razvija ob didaktičnih igrah (Klemen, 2010) govor (pripoveduje, 

učenje glasov, poslušanje drug drugega), čutila (tip, vonj, sluh), 

motoriko (ročne spretnosti, hitro reagiranje, koordinacijo), miselne 
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sposobnosti (urjenje spomina, reševanje problemov), domišljijo 

(izmišljanje nove igre), ustvarjalnost, izkušnje in znanost, 

spoznavanje med vrstniki, lastnost značaja (samostojnost in pogum). 

 

Primer dobre prakse – Matematične dejavnosti in izdelava 

pripomočkov 

V vrtcu si pri svojem delu veliko pomagam z izdelovanjem didaktičnih 

iger. Kljub temu da ima naš vrtec pestro in kvalitetno ponudbo 

didaktičnega materiala in igrač, se pogostokrat znajdem v situaciji, 

ko z določeno igračo ne morem doseči cilja, ki mu želim slediti, zato 

ga najlažje realiziram, če si izdelam svojo didaktično igračo. Pogosto 

ideje iščem po spletu, kjer je poplava dobrih in manj dobrih idej. Nato 

si idejo miselno oblikujem v glavi in s pomočjo odpadne embalaže in 

drugih materialov izdelam končni izdelek. Kupljene in komercialne 

igre so izdelane za poseben namen, imajo določena pravila, omejeno 

število sodelujočih in v veliki meri ne spodbujajo domišljije in otroške 

kreativnosti. Pomembno mi je, da otroci matematiko opazijo, jo 

vidijo, prepoznajo. Ni samoumevno, da je matematika povsod okoli 

nas. Pri delu z otroki opažam, da otroci vse manj zaznavajo in vidijo. 

Nenehno čakajo na navodila, usmeritve, ponudbe. Matematika je del 

nas. Tako blizu nam je. Pa vendar imam občutek, da sistemsko 

ukalupljanje, otroke spodbuja k sledenju navodilom, njihovo 

zaznavanje in kreativnost pa notranje otopeva. Moj cilj je, da jih 

naučim videti, da prepoznajo in so pri svoji igri kreativni. Taka oblika 

igre je spontana, nezavedna, neprisiljena in otrokom zabavna, 

poteka pa proces pridobivanja novih znanj. 

Med igro s kockami gradijo stolpe, različnih barv, jih razvrščajo v 

vzorec, nizajo zaporedja. Stolp je lahko nizek ali visok in iz različnega 

števila kock. Lahko je enobarven ali večbarven. Lahko ga položimo 

vodoravno ali navpično in s tem dobimo vrstico ali stolpec. Pri malici 

jabolko sestavljata dve polovici in skupaj tvorita celoto. Lahko jo 

razrežemo na več delov celote in še vedno skupaj tvorijo eno celo 

jabolko. Na sprehodu se preštevamo in hodimo v paru. Se razvrstimo 

v manjše množice in se postavljamo v vrsto. S kolebnicami »rišemo« 

črte, krive in ravne, sklenjene in nesklenjene. Samo oči je potrebno 

odpreti, da najdemo velik nabor oblik, ki stojijo v naši igralnici 

(omare, table, škatle, žoge, kocke, vedra za smeti …). Ni potrebno, da 

osvojijo matematične pojme, v predšolskem obdobju je ogromno 

storjenega, da jih prepoznajo in vidijo. Pri ustvarjanju z glino, slanim 

testom, plastelinom, gnetejo, mešajo, oblikujejo in se ustvarjalno 

izražajo. Matematika se skriva v receptih in otroke uči merjenja in 

spoznavanja merskih enot. Branje zgodbic in napovedovanje 

dogodkov spodbuja predvidevanje in spodbuja uvid v časovno 

zaporedje dogodkov. 

 

Sama izdelam povsem novo didaktično igro, ali pa že znan material 

združim z novimi matematičnimi izzivi. V domačem okolju lahko 

vedno najdemo veliko uporabnih predmetov, ki jih običajno 

zavržemo, z malo domiselnosti pa lahko postanejo uporabna 
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dopolnitev trgovinskim igračam, ali pa dobijo povsem novo vlogo in 

namen. Odpadna embalaža, kartonske škatle, toaletni tulci, gumbi, 

plastični zamaški, leseni polizdelki, karton, pločevinasti pokrovčki in 

še marsikaj drugega lahko ustvari zanimive igralne pogoje, s katerimi 

otroci manipulirajo, sestavljajo, jih razstavljajo, prenašajo, potiskajo, 

preštevajo, prirejajo, osvajajo barve, spoznavajo oblike, se svobodno 

izražajo in spodbujajo matematično mišljenje. Otrok se skozi igro uči 

in osvaja nova in utrjuje že osvojena znanja. Pri snovanju idej me 

vedno znova pritegne estetika, intenzivne barve, zato sem tudi pri 

izdelavi usmerjena v to, da je igra, poleg funkcionalnosti, tudi 

otrokom privlačna. Skušam jih zasnovati tako, da so upoštevane 

individualne razlike otrok, podana jasna in kratka navodila, pri 

izvedbi zagotovljen potreben časa, da se lahko otrok poglobi in 

poišče lastne pobude in ideje, ob tem pa ohranjam strpnost. Pri 

štetju otroke spodbujam, da si pomagajo s prstki, paličicami, gumbi 

in drugim materialom za preštevanje. Ne pozabim pa na 

najpomembnejše – pohvalo, ki smo je vsi radi deležni. Nikakor ni 

pomembna matematična terminologija, temveč da otrok razume 

pojem in ga povezuje s predmeti v okolju (ni pomembno, da osvoji 

pojem »kvader«, ampak, da razume, kaj je enake oblike kot kvader 

npr. omara, škatla …).  

 

V prispevku predstavljam le delček didaktičnega materiala za igranje 

z matematiko, s katerim pri svojem delu spodbujam učenje barv, 

oblik, preštevanja, prirejanja, nizanja zaporedja … 

                         

 
Slika 1: Spodbujanje učenja barv, oblik, preštevanja, prirejanja 

Vir: Povzeto iz spleta 
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Slika 2: Deli celote 

Vir: Lasten  

 

     
Slika 3: Nizanje zaporedja 

Vir: Lasten 

     
Slika 4: Razvijanje finomotorike z najmlajšimi (senzorne plošče, vodne vrečke 

presenečenja, magneti) 

Vir: Lasten 

 

     
Slika 5: Liki – matematični dinozavri 

Vir: Lasten 
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Slika 6: Zelo lačna gosenica; časovno zaporedje Prej–Potem 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Spoznanje, da je matematika lahko zabavna, nas spodbuja k iskanju 

novih dejavnosti, ki spodbujajo in razvijajo matematično izražanje, 

mišljenje in spretnosti otrok v predšolskem obdobju. Vsak otrok ima 

v tako spodbudnem učnem okolju priložnost sodelovanja v 

dejavnostih, kjer rešuje svoja matematična vprašanja. Že star 

slovenski pregovor pravi: »Kar se Janezek nauči, to Janezek zna.« 

Tudi matematično znanje, pridobljeno v vrtcu, je dober temelj za 

nadaljnje učenje matematike v šoli. Otroci so dovzetni že zelo zgodaj, 

zato je pomembno, da jim matematiko pokažemo na način, da jo 

vidijo in zaznajo. Vzgojitelji na tej poti odigramo zelo pomembno 

vlogo, da matematiko pretvorimo v igro in zabavo. Skozi nabor 

zanimivih iger in pripomočkov lahko uspešno in nezavedno 

prepletemo matematiko v vsakdanje življenje otrok ter s tem 

spodbudimo otroško radovednost in željo po novem znanju. 

Matematika je stara veda, zato tudi v vrtcu ne odkrivam ničesar 

novega in ne pišem o čem, kar ni že napisano. Želim le izhajati iz 

občutka, da je matematika pomemben del vzgojno izobraževalnega 

dela v vrtcu, ki ga živim in na igriv način otrokom odpiram pogled, da 

jo vidijo in ob njej uživajo. 
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Povzetek: V prispevku bom predstavila primer dobre prakse, in sicer 

branje med malico v času podaljšanega bivanja. Branje je tista 

dejavnost, s katero se večina otrok sreča ali bi se vsaj naj srečala že v 

zelo zgodnjih letih. Kot pomemben člen v verigi nastopijo najprej 

starši, nato vzgojitelji v vrtcu in potem učitelji, ki predstavljajo temelj 

pri razvoju otrokovih bralnih navad. Kakšen bralec bo otrok je 

odvisno od tega, kako bomo otroku približali knjige. V šoli moramo 

biti vsekakor učitelji tisti, ki izberemo knjigo pred medijem. Vsak 

trenutek, ki ga lahko izkoristimo za knjigo, je dragocen in vreden 

vsake minute. Prav zato je dejavnost branja med malico v 

podaljšanem bivanju odličen pobeg iz tega sveta in možnost za razvoj 

notranje motivacije pri učencih, ki med obrokom niso obremenjeni s 

tem, da morajo poslušati zgodbo. Skozi daljše obdobje poslušanja 

razvijejo občutljivost, začnejo zaznavati podrobnosti in se sprostijo. 

 

Ključne besede: branje, bralne navade, učitelj, notranja motivacija 

Abstract: In this article, I will present an example of good practise, 

namely reading during lunch during an extended stay. Reading is an 

activity that most children encounter or at least should encounter at 

a very early age. Parents are an important link in the chain, followed 

by kindergarten teachers and then teachers, who are the foundation 

in the development of children’s reading habits. What kind of reader 

the child becomes is determined by how we bring the books closer 

to the child. At school, we must be the teachers who favour the book 

over the medium. Every moment we can spend reading a book is 

valuable and worth every minute. That is why, during the extended 

stay, the activity of reading during lunch is a great escape from the 

outside world and an opportunity to develop inner motivation in 

students who are nor burdened with having to listen to a story during 

a meal. The gradually develop sensitivity, begin to perceive details, 

and relax after a long period of listening. 

 

Keywords: reading, reading habits, teacher, intrinsic motivation 
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UVOD 

Branje v Slovarju slovenskega knjižnega jezika pomeni postopek 

razpoznavanja znakov za glasove in vezanje v besede, dojemanje 

vsebine besedila, razumevanje ustaljenih, dogovorjenih znakov 

(Fran, 2022). Branje je pojem, ki opisuje dekodiranje zapisanih črk, ki jih 

pretvorimo v zvočne jezikovne znake. Kadar dovolj časa vadimo, branje 

postane avtomatiziran proces. To pomeni, da besedilo vedno 

preberemo brez dodatnega miselnega napora (Kordigel, 1992). 

Branje je eno izmed tistih dejavnosti, s katero bi se naj otroci srečali 

že v rosnih letih. Odrasli smo tisti, ki jih moramo spodbujati, da bodo 

radi postali samostojni bralci. Branje predstavlja temelj uspešnega 

opismenjevanja in opismenjevanje se začne že ob rojstvu. Dragica 

Haramija v članku Kako naj beremo z zelo majhnimi otroki navaja 

veliko pozitivnih učinkov branja za otroka: 

− Branje prispeva k razvoju možganov – krepi možganske povezave 

ter tvori nove. Je bolj zapletena in zahtevna naloga kot gledanje 

televizije ali uporaba računalnika. 

− Branje izboljša osredotočenost, pozornost in disciplino. Otroci ob 

rednem branju razvijajo sposobnost sedenja pri miru, v tišini, da 

se lahko osredotočijo na zgodbo. 

− Otroci, ki redno in veliko berejo, so boljši v branju, so se sposobni 

za dlje časa zbrano osredotočiti na besedilo in so uspešnejši v šoli. 

− Otrokom se ob branju odpre svet, ki ga ne poznajo. Izvedo o 

ljudeh, živalih, bitjih, krajih, ki jih niso srečali ali kjer niso bili, in 

pridobivajo informacije, različne poglede, vrednote, ideje, 

drugačne življenjske nazore. Razvijajo empatijo, pridobivajo 

splošno izobrazbo, se učijo, bogatijo besedni zaklad in se 

posledično lažje sporazumevajo. 

− Otroku se ob branju razodene domišljijski svet, predstavlja si, 

kako so knjižni junaki videti, kako živijo, kaj doživljajo. 

− Ob branju se krepijo čustvene povezave med otrokom in 

odraslim. Skupaj se sproščate, zabavate, preživljate kakovosten 

družinski čas in prijetne trenutke. Če otroku na primer vsak dan 

berete pravljico za lahko noč, se zaradi oblikovane dnevne rutine 

tudi počuti varnega. 

 

Bralna kultura je odnos posameznika in družbe do knjige kot medija 

in branja kot procesa, torej splet družbenih pojmovanj, vrednot, 

norm, sporočil v zvezi z branjem. Gre za razvoj bralnih navad, pa tudi 

za odnos do branja kot procesa in njegove vloge pri razvedrilu, 

pridobivanju znanja, posameznikovem razvoju itd. (Haramija, Vršnik 

Perše, 2017). Bralna pismenost je širši pojem imenovana tudi bralna 

zmožnost. Bralno pismen bralec je sposoben brati tekoče in z 

razumevanjem ter zna fleksibilno uporabljati različne strategije in 

tehnike branja glede na vrsto besedila in cilj branja. Na koncu lahko 

informacije, ki jih je pridobil, tudi uporabi. Bralna pismenost vključuje 

tri glavne sestavine: tehniko branja, razumevanje prebranega in 

fleksibilnost branja (Pečjak, 2010). Je predpogoj za udejstvovanje v 

bralni kulturi. Kot zmožnost in družbena praksa se razvija vse 

življenje v različnih okoliščinah in na različnih področjih ter prežema 
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vse človekove dejavnosti. Poudariti je treba, da se tudi razumevanje 

termina bralna pismenost z razvojem družbe in tehnologije 

spreminja. 

 

Pečjak in Bucik (2004) v svojem znanstveno-empiričnem 

raziskovalnem prispevku navajata, da kljub temu, da so si učitelji 

enotni, da je pozitiven odnos do branja ključen za vseživljenjsko 

branje, nekateri učitelji le malo naredijo, da bi ga pomagali razvijati 

in ohranjati. Ključen je užitek pri branju, torej da je učenec notranje 

motiviran za branje. Gustav Šilih pravi, da je treba knjige otrokom 

tudi fizično približati, zato nič ne pomaga, če imamo knjige zaprte v 

šolski knjižnici in ne morejo dostopati do njih vsakič, ko si to zaželijo. 

Živo pripovedovanje močno spodbuja otrokovo literarno estetsko 

dojemljivost, česar pa zgoščenka ali avdio posnetek nikakor ne 

moreta nadomestiti, saj nista zmožna posredovati otroku občutek 

varnosti in topline. Avtorica navaja, da vzgojiteljice v vrtcih veliko 

živo berejo in pripovedujejo, medtem ko učiteljice v šolah malo ali 

skorajda nič. V Ameriki učiteljice otrokom pripovedujejo kratke 

zgodbe in kasneje pripovedna dela v nadaljevanjih. Na ta način 

vzbudijo pri učencih radovednost, da si sposodijo knjigo in jo 

preberejo, še preden učiteljica zgodbo zaključi. Navaja, da je to eden 

izmed pozitivnih učinkov branja. Živo pripovedovanje močno 

spodbuja otrokovo literarno estetsko dojemljivost, saj predstavlja 

novo priložnost za spajanje fizičnega ugodja in estetskega dražljaja. 

Čim dlje bomo ohranili ta dva občutka v otrokovi zavesti združena, 

tem bolj se bot a izkušnja utrdila (Kordigel, 1991). V učnem načrtu za 

slovenščino je med splošnimi cilji pouka je zapisano, da naj branje 

nudi učencem in učenkam priložnost za oblikovanje osebne in 

narodne identitete, za širjenje obzorja ter za spoznavanje svoje 

kulture in kulture drugih v evropskem prostoru in širše. Branje naj 

učenci prepoznavajo kot užitek, prijetno doživetje in intelektualni 

izziv (Poznanovič Jezeršek idr., 2018). 

 

Branje in učni načrt za podaljšano bivanje 

V učnem načrtu za podaljšano bivanje pod razdelkom Sprostitvena 

dejavnost najdemo priporočila za izvajanje dejavnosti. Navajajo, da 

je sprostitvena dejavnost namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju 

psihofizičnih moči učencev in se odvija v aktivni in pasivni obliki dela. 

Če je le možno, naj bodo sprostitvene dejavnosti organizirane takoj 

po kosilu. Tako si lahko učenci odpočijejo in naberejo novih moči za 

nadaljnje delo. Metode, s katerimi dosega učne cilje, so različne (Blaj 

idr., 2005):  

− igra (športne, družabne, razvedrilne, rajalne, socialne, 

opazovalne), 

− poslušanje glasbe, 

− likovno ustvarjanje,  

− branje, 

− pogovor, 

− sprehod. 
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Učenci si prostor izbirajo sami, trenutna situacija glede na razmere 

je nekoliko drugačna in jo sproti prilagajamo, vendar kljub vsemu 

težimo k temu, da izberejo miren kotiček za izvajanje dejavnosti. 

Pomembno je, da se ob takšnih dejavnostih počutijo sproščeno in 

varno. Operativni učni cilji, ki jih zasledujemo v času sprostitvene 

dejavnosti, so: 

− razumejo in doživijo sprostitev in oddih med delom kot nujni 

element zdravega načina življenja;  

− se učijo sprejemljivih in učinkovitih načinov sproščanja in 

pridobivajo tovrstne mentalnohigienske navade; 

− zadovoljujejo svoje potrebe po počitku, gibanju, socialnih stikih, 

igri;  

− se v situaciji igre učijo in utrjujejo znanje, različne intelektualne 

spretnosti, socialne veščine, sprejemajo pravila in norme, 

razvijajo domišljijo …;  

− razvijajo smisel za humor;  

− širijo izkušnje s področja narave, kulture, umetnosti;  

− se na poti do izbranega ambienta učijo primernega in prometno 

varnega vedenja (Blaj idr., 2005). 

 

Branje je lahko tudi primer dejavnosti v času samostojnega učenja ali 

ustvarjalnega preživljanja časa, vendar pa zaradi objektivnih razlogov 

(prisotnost večine učencev, razporeditev urnika učitelja, urnik 

razreda) včasih v posameznih delih ni izvedljivo.  

 

Primer dobre prakse – Priprava na branje 

Najprej smo poskrbeli s higieno rok in miz. Učenci so v skladu z 

navodili ustrezno namili in umili roke. Že med samim delom smo 

poskušali vzpostaviti primerno vzdušje in nižali glas. Učenci so te 

rutine že navajeni, tako da so tudi tokrat točno vedeli, kaj jih čaka. 

Včasih so tudi sami vprašali, kakšno knjigo bomo prebrali. Med 

razdeljevanjem malice, opravilu, ki vzame kar nekaj časa, učence 

navežemo na temo, o kateri se bomo pogovarjali. Veliko jih govori o 

svoji izkušnji, od učitelja skušajo izvrtati čim več. Teme izbiramo 

glede na problematiko v razredu ali pa čisto naključno po predlogu 

učencev ali trenutnem navdihu. Gledamo na razpoloženje učencev, 

saj želimo, da se jih zgodba, pravljica, pesem dotakne. Da se 

naslednjič radi vrnemo točno v ta čas, ko vemo, da bomo brali knjigo. 

Ko sem pred njih postavila vrečo knjig in jim povedala, da sem bila v 

knjižnici samo za njih in nabrala nekaj čudovitih knjig s krasno 

vsebino, so njihove oči postale neznansko veliko in zraven se je slišal 

»Uauu« efekt. To je tisti občutek, ki se te kot učitelja dotakne in ti 

daje potrditev za to, kar počneš. Tokrat smo prebrali knjigo z 

naslovom »Jaz sem prva. Zadnja sem jaz« avtorice Isabel Abedi. 

Knjiga govori o mali kozici in mali goski, ki sta najboljši prijateljici, 

čeprav vedno tekmujeta med seboj. Kozica je vedno prva. Najbolje 

skače, pri izštevanki zmaga, iz skrinje zakladov si vzame najlepšo 

stvar. Uboga goska ima smolo. Ko skačejo v vrečah, se vreča strga in 

pade čez kamen, pri izštevanki je zadnja, ko iščejo zaklad, čofne v 

jarek in je spet zadnja. Na koncu pa kljub vsemu zmaga prijateljstvo.  
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V preteklih tednih in dneh smo se precej ukvarjali s problematiko 

vezano na jaz sem prvi, jaz sem zadnji. Namreč otroci imajo v tem 

obdobju odraščanja močan ego, še posebej fantje. Zdi se jim zelo 

pomembno, da so prvi v koloni, da prvi dobijo malico, da so prvi v 

vrsti za kosilo, skratka prvi vsepovsod. Niti nimajo občutka, da so ta 

dan že mogoče bili prvi npr. pri malici in je čas, da ta prostorček 

odstopijo komu drugemu.  

 

Operativni učni cilji, ki smo jih zasledovali med obedovanjem: 

− primerno obedovati in pri hranjenju uživati, 

− spoznavati pomen higienskih navad in se nanje navajati, 

− razumeti pomen obrokov in ritem prehranjevanja, 

− spoznati pomen zdrave in uravnotežene prehrane. 

 

Operativni učni cilji, ki smo jih zasledovali z branjem: 

− doživeti interpretativno prebrano zgodbo, 

− poiskati podobnosti in razlike med doživljanjem književne osebe 

in seboj ter povedati podobnosti in razlike, 

− prepoznati značaj književnih oseb, njihovega razpoloženja in 

čustvovanja, 

− izraziti svoje predstave o poslušanem. 

 

 

 

 

Branje knjige 

Med branjem knjige učenci sedijo na svojih prostorčkih in obedujejo. 

Dejavnost poteka po predhodno danih navodilih in v okviru, za 

katerega smo se dogovorili že v začetku šolskega leta. Učencem 

dejavnost že predstavlja rutino. V primeru, da želijo še obroka, 

imamo dogovor, da tiho vstanejo in pridejo ponj, če so že pojedli, pa 

za seboj tiho pospravijo, vendar zgodbo poslušajo do konca. Po 

čustvenem odmoru smo strnili svoje misli in se pogovorili o 

prebranem. 

Učenci so odgovarjali na vprašanja o prebrani knjigi: 

− Kdo nastopa v knjigi? 

− Kakšna je goska? 

− Kakšna je koza? 

− Kaj je naredila koza? Kako je ravnala z gosko? Je ravnala pravilno? 

Kaj bi pa ti naredil na njenem mestu? 

− Kakšna je goska? Kako je ravnala ona? Kako bi pa ti ravnal na 

njenem mestu? 

− Ali tudi ti kdaj tako ravnaš s svojim prijateljem? 

 

Poustvarjanje 

Učenci so poskušali pobrskati po spominu in se spomniti kakšne 

prigode iz svojega otroštva. Hitro so se spomnili, kako so na primer v 

vrtcu ravnali ob podobnih situacijah. Ugotovili so, da so se s svojim 

najboljšim prijateljem že sprli, ampak so se hitro pobotali. Igrali smo 

tudi različne socialne igre, ki povezujejo skupino:  



147 
 

1. Mežikanje  

Potek igre: eden manj kot polovica igralcev sedi na stolih, ki so 

razporejeni v krogu. Eden od stolov je prazen. Preostali 

udeleženci se postavijo vsak za en stol. Roke imajo ob telesu. 

Tisti, ki stoji za praznim stolom, pomežikne enemu izmed 

igralcev, ki sedijo. Ta poskuša vstati in sesti na prazen stol. To pa 

mu skuša preprečiti tisti, ki stoji za njegovim stolom. Nato se 

sedeči in stoječi zamenjajo. Pri igri lahko opazujemo, kako 

pogosto je nekdo izbran, kakšno je obnašanje članov skupine, 

kakšen je položaj na začetku (Virk- Rode, Belak-Ožbolt, 1990). 

 

 
Slika 7: Socialna igra mežikanje Mežikanje 

Vir: Lasten 

 

 

2. Atomi in molekule 

Potek igre: Število udeležencev pri tej igri mora biti neparno. 

Tisti, ki ostane, je opazovalec. Udeleženci – atomi plešejo po 

prostoru. Ko vodja reče »molekula«, se atomi povežejo v 

pare, Tisti, ki ostane, je nato vodja. Igro večkrat popestrimo z 

glasbo in petjem. Pri igri je predvsem pomembno in zanimivo 

opazovati, kdo se nagiba k povezovanju s kom (Virk- Rode, 

Belak-Ožbolt, 1990). 

 

 
Slika 8: Atomi in molekule 

Vir: Lasten 

 

3. Igra z ruto  

Potek igre: Člani skupine sedijo v krogu in enemu od njih z 

ruto zavežemo oči. Vodja ga prime za ramena in ga posede 
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pred nekom v krogu. Vsi člani so popolnoma tiho. Tudi otrok 

z ruto se ne dotika ničesar. Ta, ki pri njem sedi, se tistega z 

ruto dotakne glede na občutek, ki ga ima do njega (Virk- 

Rode, Belak-Ožbolt, 1990). 

 

 
Slika 9: Igra z ruto 

Vir: Lasten 

 

4. Reševanje konfliktne situacije preko igre vlog 

Učenci se pri tej igri učijo vedenja oz. reakcij v konfliktni 

situaciji.  

 

 
Slika 10: Igra vlog 

Vir: Lasten 

 

5. Sedež na moji desni/levi strani je prazen 

Potek igre: sedijo v krogu. En stol je prazen, tisti, ki ima na 

svoji desni/levi strani stol prazen, reče: Sedež na moji 

desni/levi strani je prazen. Hočem, da nanj sede … (Pokliče 

nekoga iz skupine.) (Virk- Rode, Belak-Ožbolt, 1990). 
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Slika 11: Prostor na moji desni strani je prazen 

Vir: Lasten 

 

6. Opazovanje drugih 

Potek igre: na listke napišemo imena otrok in jih pomešamo. 

Vsak otrok ima na čelu listek sošolke ali sošolca. Izberemo enega, 

ki začne igro tako, da lahko sprašuje karkoli, mi pa odgovarjamo 

z da ali ne. Učenec mora ugotoviti, kdo je (Virk- Rode, Belak-

Ožbolt, 1990). 

 
Slika 12: Opazovanje drugih 

Vir: Lasten 

 

 

ZAKLJUČEK 

Branje je v tem času digitalne dobe še kako zelo pomembno. Ne 

samo, da branje na eni strani izpodrivata televizija, računalnik in z 

njim povezane računalniške igrice, pač pa tudi šole, v katerih pouk 

skorajda ne poteka več brez prej omenjenih naprav. Govorimo o 

tem, da so v nekatere naprave nemalokrat prisotne veliko prezgodaj. 

Vedno več sta tablica in računalnik prisotna med mlajšimi učenci v 

prvi triadi in doma z namenom učenja uporabe pravilnega ravnanja 

z napravami, programi in aplikacijami, s pomočjo katerih učenci npr. 

oddajajo svoje domače naloge v svoj portfolio, se posnamejo, 

rešujejo spletne naloge in podobno. Kot pedagoginja imam in čutim 
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odgovornost v tem smislu, da otrokom skozi različne dejavnosti 

ponudim knjigo. Sama sem čisto po instinktu pričela z branjem, 

medtem ko so otroci malicali. Verjetno se marsikomu poraja 

vprašanje, kaj pa imajo otroci od takšnega branja? Nenazadnje 

spomnimo na dejstvo, kako se otroci učijo tujih jezikov in kakšna so 

priporočila za hitrejše in lažje učenje in pomnjenje: poslušanje 

posnetkov bi naj potekalo ob vsakdanjih opravilih kot so umivanje 

zob, pospravljanje sobe, vožnja v avtu, igra, sprehod ipd. Zakaj 

potem branje knjig s poučno vsebino ne bi bilo boljše od ogleda 

risank med opravilom, ki ga lahko dojemamo kot vzgojni moment in 

izkoristimo za nezavedno učenje in pridobivanje informacij. Po 

pogovoru z nekaterimi starši, po pripovedovanju otrok doma, je bila 

aktivnost izjemno pozitivno sprejeta. Starši pozdravljajo podobne 

aktivnosti in si želijo takšne prakse tudi vnaprej. Meni kot učiteljici 

pa še naprej ostaja v veliki izziv branje in branje za užitek, pa četudi 

samo kot poživitev dela aktivnosti. 
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Knjiga je moja prijateljica 
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Povzetek: Kot vzgojiteljica otrok 2. starostne skupine sem 

raziskovala, kako priljubljena je knjiga pri otrocih. Ugotovila sem, da 

imajo vsi otroci radi knjige, zgodbe, vendar v različni meri, kar je 

odvisno od starševskega vpliva. V članku so predstavljeni štirje 

primeri, kako se otroci srečujejo s knjigami in jih tudi vzljubijo, v 

vrtčevskem okolju. Kot vzgojiteljica, ki imam zelo rada vse vrste 

zgodb, pozitivno vplivam tudi na otrokov odnos do knjige. Poskušam 

jim približati ta odnos večkrat na dan, na različne načine, ob različnih 

priložnostih. V nadaljevanju je predstavljeno nekaj temeljnih 

ugotovitev pomena branja v predšolskem obdobju. Gre za branje 

odraslih oseb kot zgled ali kot pripovedovalec najmlajšim. Bodimo 

otrokom dober vzor in vzemimo knjigo v roke.   

 

Ključne besede: knjiga, branje, slikanica, govor, motivacija za branje 

 

Abstract: As a 2nd year child educator, I researched how popular the 

book is with children. I found that all children love books, stories, but 

to varying degrees, depending on parental influence. The article 

presents four examples of how children encounter books and fall in 

love with them, in a kindergarten environment. As an educator who 

loves all kinds of stories, I also have a positive impact on my child's 

attitude towards books. I try to bring this relationship closer to them 

several times a day, in different ways, on different occasions. The 

following are some basic findings on the importance of reading in 

preschool. It is about reading adults as role models or as a storyteller 

to the youngest. Let’s be a good role model for the kids and take the 

book in our hands. 

 

Keywords: book, reading, picture book, speech, motivation to read 
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UVOD 

Knjiga je za otroka razvedrilo, v njem vzbuja domišljijo ter 

raziskovanje, zvečer ga pomiri in uspava. V vrtcu si večina otrok želi, 

da knjige prebiramo vsakodnevno, večkrat na dan. Zberejo se v krogu 

okoli pripovedovalca ter zgolj poslušajo in opazujejo. Zunanji svet 

ugasne, v tistem trenutku za otroka ni pomemben. Prepusti se zgodbi 

in doživetem pripovedovanju pripovedovalca. Zgodbe lahko 

otrokom približamo ob vsaki priložnosti, na vsakem kraju, ob vsakem 

času, na različne načine. Naj ne bo zgolj knjiga povod za 

pripovedovanje. Ob sprehodu si z otroki sami izmišljujmo zgodbe na 

podlagi opaženega, sestavljajmo uganke, rime. »Če ne bomo brali, 

nas bo pobralo!« so besede slovenskega pesnika Toneta Pavčka, ki 

ga strokovni delavci v vrtcu poznamo predvsem po pesniških zbirkah 

za otroke. Te besede ne smejo iti nikoli v pozabo, prenašati jih 

moramo iz roda v rod. Mlajšo generacijo spodbujajmo, da bere. V 

SSKJ je termin brati razložen kot: »1. Razpoznavati znake za glasove 

in jih vezati v besede. 2. Razumevati ustaljene, dogovorjene znake.« 

Z branjem se srečujemo na vsakem koraku. Ali je to branje napisov 

na plakatih, delovnega časa trgovine, pomena prometnih znakov ali 

branje knjig. 

 

Pomen in vloga knjige pri otrokovem razvoju 

Pomen in vlogo knjige pri otrokovem razvoju so potrdili avtorji v 

najrazličnejših svetovnih raziskavah. Knjiga ugodno vpliva na veliko 

področij otrokovega razvoja – čustveni, socialni, miselni in govorni 

(Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc in Lešnik Musek, 2002). Številne 

raziskave se osredotočajo na pomen knjige v povezavi z razvojem 

govora. Opisujejo, kako pomemben je delež raznovrstnih knjig v 

otrokovem domačem okolju. Starš, ki veliko bere sam ali otroku, z 

lastnim vedenjem, vzorom vpliva na otrokov pogled na knjigo ter 

besednjak (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, str. 51, 151).  

 

Naj bo skupno branje priložnost tudi za lep čas preživet z otrokom, 

bogatejšo povezanost ter čustveno vez. Tako bomo ustvarili bralca 

za celo življenje. Pripovedovanje in glasno branje je primerno že od 

otrokovega rojstva. Otrok naj si knjigo izbere sam, saj bo večja 

verjetnost, da bo v njem izzvala zanimanje. Pri branju, 

pripovedovanju upoštevamo njegov interes (knjigo večkrat 

preberemo, se vmes pogovarjamo, skrajšamo, če je predolga, ga 

vzamemo v naročje, kjer se počuti prijetno in zaželeno). Če otroku 

beremo vsak dan, mu pokažemo zanimanje za knjige in branje bo 

imel rad (Lukan, 2009, str. 27–35). Tudi vzgojitelji imamo pri 

pripovedovanju zgodb pomembno vlogo. Zbiramo otroku starostno 

primerne zgodbe, različne knjige iz različnih področij, mu 

pripovedujemo, beremo, mu omogočamo, da se s knjigami igra ter 

da jih ustvarja (Kurikulum, 1999, str. 22). Knjižnica, je odličen kraj, ki 

nam ponuja pestro izbiro knjig tudi za predšolskega otroka.  Najbolj 

od vseh pa jim je blizu slikanica. Dobra slikanica nam ponuja poleg 

besedila tudi branje podob in s tem estetski užitek. Ilustracije 

pripovedujejo zgodbo same. Bralec (odrasel ali otrok) se ob slikanici 
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prepusti svoji domišljiji in ustvarja lastno zgodbo. Ustvari popolnoma 

svojo zgodbo, spremeni zgolj konec, skratka je kreativen pri 

ustvarjanju. Tak tip knjige je zelo privlačen in otroka spremlja od 

predbralnega obdobja do samostojnega branja. Nekateri pa se ga 

poslužujejo še v odrasli dobi v obliki stripov (Mlakar, 2009, str. 55–61). 

Otroci svoje prve zgodbe sestavljajo na podlagi svojih doživetij, 

pripovedujejo zgodbo dogajanja iz svojega vsakdana. Po tretjem letu 

starosti pa lahko opazimo že izmišljene zgodbe, ki so že bolj 

strukturirane (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, str. 30–32).  

 

Kako približati pozitiven odnos do knjige v vrtcu? 

V vrtcu se vzgojitelji srečujemo z različnim odnosom do knjig. 

Večinoma pa opazimo, da je knjiga visoka motivacija za katerikoli del 

dneva pri vseh otrocih, saj ima blagodejni učinek ter na otroke vpliva 

pomirjujoče in spodbudno. Zgodbe predstavljamo otrokom na 

različne načine, ob različnih priložnostih. Gre za doživeto 

pripovedovanje, ki je zabavne ali poučne narave. Otroci zelo uživajo 

ob pripovedovanju smešnih izmišljenih zgodb, v katere vpletemo njih 

same. Radi imajo tudi rime in uganke, zelo priljubljen je tudi 

kamišibaj, ki popestri marsikatero dopoldne. Zelo hitro jih navadimo 

tudi na rutino prebiranja pravljic. Še posebej se poslužujemo 

umirjanja pri počitku s pravljico ali pravljično jogo, ob kateri so otroci 

še gibalno aktivni. Skratka zgodb se poslužujemo kadarkoli in kjerkoli, 

le če je interes obojestranski. Najprej pa mora biti zgodbam 

naklonjena vzgojiteljica, ki posredno navduši tudi otroke z različnimi 

aktivnostmi. 

Primer dobre prakse spodbujanja pozitivnega odnosa do knjig 

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj načinov spodbujanja 

pozitivnega odnosa do knjig, s katerimi postavljamo temelje branja v 

življenju.   

 

1. Skupni obisk knjižnice, spoznavanje različnih vrst knjig ter 

pripovedovanje zgodb s strani knjižničarke 

Vsaka gostujoča oseba v vrtcu pri otrocih izzove dodatno mero 

zanimanja in s tem motivacije. Če pa osebo obiščemo v njegovem 

»učnem« okolju, pa je vse še bolj zabavno. S skupino smo obiskali 

bližnjo knjižnico in se udeležili knjižne urice s knjižničarko. Otroci so 

na vodenem ogledu spoznali knjižnico v celoti, veliko vrst knjig ter 

poslušali zgodbe v pravljični sobi. Knjižničarka je zgodbe 

pripovedovala doživeto, glasno, za pomoč pa je uporabljala 

najrazličnejše slikanice od zelo majhnih formatov do zelo velikih, 

knjige, ob katerih so bili otroci aktivni, zvočne knjige … Opazovali smo 

knjige, ki se skrivajo v skladišču knjižnic in niso na dosegu 

obiskovalcem. Otroci so iz knjižnice odšli polni vtisov in s polnim 

naročjem knjig. 
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Slika 1: Največja in najmanjša knjiga v knjižnici 

Vir: Lasten 

 

2. Projekt Palček Bralček 

Projekt Palček Bralček je vrtčevski dolgoletni interni projekt, ki deluje 

na enak način kot Bralna značka v osnovnih šolah. Pri projektu starše 

spodbujamo, da izbirajo preproste knjige, slikanice z bogatimi 

slikami, tematsko otrokom zanimive. Cilj projekta je, da otrok 

pravljice na pozna na pamet in jo zrecitira poslušalcem. Namen je, da 

ob slikah s svojimi besedami pripoveduje, nastopa pred drugimi 

samozavestno, z glasnim in razločnim govorom. Pri tem opažamo 

velike napredke otrok skozi leto. Od najbolj umirjenih, tihih otrok, ki 

prerastejo v samozavestne pripovedovalce, ki so ponosni nase, da 

jim je uspelo. Za otroka je velika nagrada že aplavz, ki ga dobi na 

koncu ter žig v razpredelnici, ki visi vsakemu na dosegu oči. 

Opažamo, da družine veliko berejo, da se otroci v prostih trenutkih 

redno poslužujejo gledanja knjig ter pripovedovanja zgodbe svojim 

vrstnikom.  

 

 
Slika 2: Pripovedovanje zgodbe ob knjigi svojim prijateljem 

Vir: Lasten 

 

3. Ustvarjanje lastne knjige po navdihu  

Že sama ideja, da bodo otroci ustvarjali knjigo in to čisto svojo, je 

požela veliko navdušenja. Otroci so bili dobro razpoloženi, takoj so 

podajali ideje, o čem bodo pisali, se med seboj dogovarjali, 

razpravljali. Izziva smo se lotili na način, da je vsak dobil skupek 

spetih listov, na katerega so risali svoje risbe. Ob risbah smo zapisali 
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otrokovo pripovedovanje. Večina knjig je nastala na način, da je 

otrok narisal risbo, ob sliki pripovedoval odrasli osebi, ki je tekst 

zapisala ter se lotil nadaljnjega risanja. Knjiga je nastajala več dni 

zapored. Otrok jo je ustvarjal v svojem tempu, v katerem koli delu 

vrtčevskega časa. Zbirali so si odmaknjene kotičke za ustvarjanje, kjer 

so imeli mir.  

Zanimivo je bilo opazovati vsebino zgodb. Osnovane so bile na osnovi 

risank ali računalniških igrah, ki so trenutno gledane in aktualne. 

Popestrene so bile z izmišljenimi odseki ter otrokovo fantazijo 

(zakladi, biseri, zlato, boj z zlobnimi osebami). Zgodbe vsebujejo 

kratke povedi, ki so skromne jezikovno in slogovno. Vseeno pa se v 

njih odraža otrokova ustvarjalnost (pri risanju), domišljija ter 

jezikovno izražanje ob sliki (pripovedovanje zgodbe). Prav vsi pa so 

na koncu ponosno predstavili svoj izdelek prijateljem.  

 

 
Slika 3: Ustvarjanje knjige  

Vir: Lasten 

 

 

4. Knjižni kotiček v vrtcu 

V igralnici imamo poseben prostor s policami, ki ga imenujemo 

knjižni kotiček. Otroci imajo ves čas na voljo knjige, revije, ki so na 

dosegu rok. Otrokom ponudimo: pravljice, slikanice, revije Ciciban, 

Cicido, reklamne letake igrač, otroške leksikone … Zbirko literature 

občasno menjavamo in tako otroke ponovno motiviramo za 

prebiranje in opazovanje. Kotiček je najbolj popularen pri jutranjem 

sprejemu otrok, pri čakanju na kosilo ter po počitku, ko je čas za 

umirjene dejavnosti. Opažamo, da se največkrat več otrok zbere 

okoli ene knjige. Skupaj opazujejo, komentirajo, navdušujejo eden 

drugega. Pokaže se tudi razlika med spoloma. Deklice velikokrat 

vzamejo pravljice, se igrajo vrtec, pripovedujejo ob slikah ena drugi, 

si zgodbo izmišljujejo … Fantje rokujejo bolj za revijami, reklamnimi 

letaki z igračami ali otroškimi leksikoni. Posebno zanimiva jim je 

tematika dinozavrov ali vozil. Po obisku mestne knjižnice so se otroci 

takoj ob prihodu v vrtec zaigrali v knjižnem kotičku. Poimenovali so 

ga knjižnica. Eden izmed otrok je prevzel vlogo knjižničarja, ostali 

otroci so samoiniciativno izdelali knjižne izkaznice. Igrali so se igro 

vlog »knjižnica«. Na podlagi izkušnje iz knjižnice so posnemali vloge, 

se med seboj pogovarjali, knjige izposojali, vračali. Knjižni kotiček je 

aktualen skozi celo leto. Strokovni delavci v vrtcu pazimo le na to, da 

smo dosledni pri menjavanju knjig, poskrbimo za raznoliko tematiko 

ter skrbimo za odpisane/strgane knjige. 
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ZAKLJUČEK 

Skozi štiri konkretne primere v vrtčevskem okolju smo ugotovili, na 

kakšen način lahko knjiga postane otrokova prijateljica. Uresničili 

smo naslednje cilje: 

1.  Obisk knjižnice: Otrok spoznava značilnosti okolja, poklice, ki so 

pomembne za lokalno skupnost ter širše družbeno okolje 

(področje družba). Otroci so spoznali poklic knjižničarja, njegovo 

vlogo in način dela ter knjižnico kot ustanovo, kjer si izposojamo 

najrazličnejše vrste knjig.  

2. Projekt Palček Bralček: Otrok se uči samostojno pripovedovati 

(področje jezik) ob pomoči opazovanja slik v knjigi oziroma po 

spominu prebranega. Otrok si krepi samozavest javnega 

nastopanja pred svojimi vrstniki. 

3. Ustvarjanje lastne knjige po navdihu: Otrok razvija sposobnost 

domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta 

(področje jezik), ustvarja knjigo po svoji domišljiji ter se 

ustvarjalno izraža v jeziku. 

4. Knjižni kotiček v vrtcu: Otrok spoznava knjigo kot vir informacij 

(področje jezik) in jo raziskuje po lastnem zanimanju in navdihu. 

V knjigi samostojno ali v družbi vrstnikov išče informacije, ki ga 

zanimajo, ter išče odgovore na vprašanja in dileme.  

 

Knjiga kot vir informacij je v otroških letih odličen temelj za nadaljnje 

branje. Knjige ni težko približati otroku, saj je otrok po naravi zelo 

radoveden, rad se uči skozi igro in knjiga je idealen pripomoček, ki 

nam lahko pomaga v različnih situacijah. Poznati moramo le otroka, 

njegov interes in raziskovanje s knjigo se lahko začne. Edino napako, 

ki jo lahko pri tem naredimo, je, da ne upoštevamo otrokovih želja. 

Če bomo sledili željam in potrebam otroka, imamo veliko možnosti, 

da bo knjigo vzljubil, tako kot mi. Naj bodo zgodbe del otrokovega 

odraščanja ter povod za raziskovanje. 
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NAVODILA ZA AVTORJE 

 
   Članki za objavo v strokovni reviji Realka naj praviloma obsegajo okoli 

18.000 znakov s presledki ali okrog 2800 besed. Vse morebitne krajše ali 

daljše članke od teh omejitev bo uredništvo vzelo v presojo objave. Članek 

mora vsebovati povzetek s ključnimi besedami v slovenskem in angleškem 

jeziku, uvod in osrednjo vsebino, podprto z izsledki strokovne teorije, ki se 

odraža v praktičnem delu, na koncu zaključek ter viri in literatura.  

   V članku je lahko največ 5 slik/grafov, ki jih ustrezno označite pod 

sliko/grafom s podatki vira. Povzetek ima od 100 do 150 besed, ključne 

besede od 3 do 5 ključnih besed brez pike za ključnimi besedami. Razmik 

med vrsticami je poljubno 1,2 v celotnem besedilu, med ostavki je prosta 

vrstica, pisava je Calibri (telo), 12 pt, poravnava besedila obojestranska, 

literatura in viri so levo poravnani in razvrščeni po abecednem vrstnem 

redu z oštevilčenim seznamom (najmanj 5 virov).  

   Že objavljenih prispevkov, ki so v postopku presoje pri drugi reviji, ne 

sprejemamo v objavo. Ob oddaji članka podpišete tudi Izjavo o zaščiti in 

odgovornosti prve objave samostojnega avtorskega strokovnega članka 

v strokovni reviji Realka. Podatki o avtorju naj vsebujejo ime in priimek, 

strokovni naziv, naslov ustanove, domači naslov, telefonsko številko in 

elektronski naslov. Tematike revije ni določena, je pa osredotočena na 

vzgojo in izobraževanje. Glede na aktualnost pa bodo določene številke 

tudi tematsko določene. Revija izhaja enkrat na mesec, lahko tudi dvakrat 

ali trikrat.  

 

Za objavo v reviji pišite na realka.izobrazevanje@gmail.com in posredovali 

vam bomo podrobnejša navodila glede pisanja.  
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Med tekstom se tudi sklicujete na reference in vso sklicevanje, 

povzemanje, citiranje naj bo urejeno dosledno tako med tekstom kot tudi 

potem v bibliografskem opisu na koncu članka. Pri vsem tem smo vam tudi 

v pomoč in podporo.  
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