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Albina Ajd: Rokovanje z lesom 

 

Povzetek: V članku sem predstavila enodnevno dejavnost v vrtcu. 

Rdeča nit je bil les, s katerim so otroci rokovali v pripravljenih 

kotičkih. Pripravljene kotiček sem pripravila v telovadnici, kjer so 

otroci imeli veliko več prostora kot v igralnici. Dejavnost je potekala 

ob predvajanju umirjene instrumentalne glasbe. Pot do telovadnice 

smo bosi prehodili s prevezo na očeh. Nadaljevali smo z usmerjenimi 

dejavnostmi po kotičkih, katere sem predhodno predstavila. V 

vsakem izmed pripravljenih kotičkov, so otroci rokovali z lesom. V 

teoretičnem delu sem zapisala pomen igre v naravnem okolju in 

predstavila les kot naravni material ter njegovo neprecenljivo 

vrednost. V praktičnem delu pa sem želela otrokom približati les na 

način, da sem jim ponudila ta naravni material – les. Lesena gugalnica 

pa je bila motivacija za delo.  

 

Ključne besede: les, knjiga, lesena gugalnica, telovadnica, žagovina, 

rokovanje z lesom, umirjena glasba 

 

Abstract: In the article, I presented a one-day activity in 

kindergarten. The red thread was wood, which the children handled 

in prepared corners. I prepared the prepared corner in the gym, 

where the children had much more space than in the playroom. The 

activity took place while playing calm instrumental music. We walked 

the way to the gym barefoot with a blindfold on. We continued with 

the targeted activities in the corners that I previously presented. In 

each of the prepared corners, the children handled wood. In the 

theoretical part, I wrote down the importance of play in the natural 

environment and presented wood as a natural material and its 

priceless value. In the practical part, I wanted to bring wood closer 

to the children by offering them this natural material - wood. The 

wooden swing was the motivation for work. 

 

Keywords: wood, book, wooden swing, gym, sawdust, handling 

wood, calm music 
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UVOD 

»Igra z lesom«… v glavi dobimo kar na enkrat tisoč slik in idej, ki se 

nam odpro ob tem zapisu. Vse preveč nas obdajajo umetni materiali, 

igrače, ki od nas zahtevajo igro po priloženih navodilih. Pozabljamo 

pa spontano igro, igro, ki se nam sama ponuja, material, ki nas vsak 

dan obdaja, samo predati se moremo svojim občutkom in si dovoliti 

igrati se. Les, kot material je zame nepogrešljiv pri delu z otroki v 

vrtcu. Najbolj je uporaben v naravnem okolju, v različnih oblikah. 

Peljati otroke v gozd, jih pustiti raziskovati, jim dovoliti najti igrače v 

njem je neprecenljivo. Potrebujejo samo priložnost obiska gozda, 

naravnega okolja in dovolj časa za igro. S tem pridobijo ogromno 

izkušenj, ki jih bodo kasneje v življenjem lahko s pridom uporabili. 

Kadar pa so nam onemogočene takšne neposredne izkušnje, potem 

smo dolžni otroku naravni material prinesti v vrtec, mu ga približati 

in mu omogočiti rokovanje z njim. Odločila sem se, da otrokom 

pripravim različne kotičke, v katerih bodo lahko rokovali z lesom. 

Lahko ga bodo tipali, vonjali, ga opazovali, primerjali, razvrščali, po 

njem hodili, iz njega gradili, ga prepoznali kot pripomoček didaktične 

igrače in ob zaključku povedali svojo izkušnjo ob rokovanju z njim.  

 

Igra v naravnem okolju 

Otrokov svet je pol igre in igrač. Starši in vzgojitelji se trudimo po 

najboljši močeh, da ustvarimo spodbudno okolje v katerem se bo 

otrok lahko igral, ustvarjal, se gibal in pridobival dragocene izkušnje 

za življenje. Pomembno je, da si bo sam znal poiskati material, še 

posebej naravni material, med katere spada les in je temeljni 

element narave.  

 

V današnjem času nam les predstavlja material, iz katerega 

pridobivamo nešteto snovi, ki jih sodobna industrija uporablja in 

predela v najrazličnejše namene in izdelke (Kregar, 1952). Vse manj 

otrok se igra z naravnimi materiali in v naravnem okolju. Otroci 

redkeje sežejo po igri s palicami, vejami, igri s hlodi, lubjem. Naravni 

materiali pa so varni in dostopni vsem. Papotnik (1989) poudarja, da 

je za otroka pomembno, da spoznava različne naravne materiale ter 

se igra in oblikuje z njimi, ker si s tem razvija tehnično-ustvarjalne 

zmožnosti. Horvat in Magajna (1987) opredelita igro kot svoboden 

akt, ki ni omejen z zadovoljevanjem potreb v omejenosti svojega 

sveta; potek in smisel sta v njej sami. Otrok se igra zaradi 

zadovoljstva, ki ga doživlja ob igri, in ne zaradi zunanje prisile, zato 

mu ni pomemben končni rezultat, ampak proces, da je zadovoljen in 

uživa v igri sami. V knjigi Podobe gozdov (2001) je omenjena tako 

imenovana Igra melodičnega gozda. Namenjena je otrokom in 

odraslim. Navedene dejavnosti pa so: hoja po listju, udarjanje dveh 

palčk druge ob drugo, stresanje škatle, napolnjene s semeni, 

drgnjene palčke ob vejo, udarjanje dveh lešnikov drugega ob 

drugega. Eden od igralcev ima zavezane oči in se sprehaja po tem 

melodičnem gozdu, pri tem mora paziti, da se n zaleti v melodična 

drevesa, torej v otroke. Če se ga dotakne, zamenjata vlogi. 

Zmagovalec je tisti, ki se je sprehajal eno minuto in se pri tem ni 
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zaletel v nikogar. Igra ima vodjo, ki meri čas in skrbi, da se igralec z 

zavezanimi očmi ne izgubi. Veliko iger si lahko vzgojitelj tudi sam 

izmisli in jih prilagodi otrokovi starosti in njihovimi interesi. V knjigi 

igrivo ustvarjanje (2015), kjer lahko najdemo več kot 200 idej za 

ustvarjanje z naravnimi materiali, sem zasledila izdelovanje »Lesene 

pošasti«. Ustvarja se iz naravnih materialov, ki jih otrok lahko nabere 

v gozdu ali doma. Še posebej je otrokom zanimivo takšno ustvarjanje, 

saj že samo hudomušen naslov motivira otroke za delo. V učbeniku 

naravoslovje za 6. razred Dotik narave je otrokom preprosto 

zapisano: »Na sprehodu v gozdu lahko poslušamo ptičje petje, 

opazujemo veverico na drevesu, poskusimo sladke borovnice, se 

razveselimo velikega mravljišča, posedimo na mehkem mahu. 

Presenečenj zlepa ne zmanjka.« Fiona Bird (2018) v knjigi v poglavju 

Plezajmo po drevesih, piše, kako drugače je opazovanje narave s 

ptičje perspektive. S plezanjem skrbimo za naše zdravje in razvijamo 

svoje gibalne sposobnosti. Vendar pa moramo vedno paziti nase. 

Lahko pa smo enostavno gozdni detektivi, opazujemo številne 

zanimivosti. Pozorni smo na živali, ki domujejo v gozdu, na njihove 

sledi, ki jih puščajo za sabo. Pogledamo si lahko poškodbe na 

drevesih, drevesnih deblih, ki so jih naredile živali. Morda srnjak s 

svojim rogovjem, lahko da je bil detelj ali veverica. Drevesno deblo je 

lahko domovanje različnih živali: detelj, jazbec, zajec, miš, lisica … 

Proučujemo lahko tudi rove, ki jih primerjamo z velikostmi živali.  

 

 

Les 

Papotnik (1993) piše, da je les naravni material in hkrati najstarejša 

surovina, s katero je človek gradil. Uporabljal ga je za izdelovanje 

orodja, orožja, opreme, stavbnega pohištva. Les je material, iz 

katerega pridobivamo nešteto snovi, ki jih predelujemo v 

najrazličnejše namene in izdelke. Je surovina za proizvodnjo celuloze, 

papirja, celuloznih plastičnih mas itd. Njegova struktura mu daje 

izredno estetske lastnosti. Pomembne so tehnične lastnosti lesa za 

njegovo uporabo, predelavo in obdelavo. Les ima pozimi najmanj 

vlage, zato ga sekamo večinoma pozimi. Tudi, ko drevo posekamo, 

les še ni mrtev, in se kar naprej razteza, krči, čeprav smo ga medtem 

že predelali v določen uporabni izdelek. Les se med sušenjem zelo 

krči.  

 

Ljudje so začeli uporabljati les že pred več kot deset tisoč leti. Kljub 

temu da se za gradnjo uporabljalo različni materiali, igra les še vedno 

pomembno vlogo. Mnogo hiš je zgrajenih izključno iz lesa. Les je 

močan in lahek. Velikokrat pa služi kot izolacija hiše. Povrhu vsega pa 

je še izjemno lep. Najstarejše zgradbe so bile narejene iz trdega lesa, 

različnih oblik in velikosti. Danes so hiše narejene pretežno iz 

mehkega lesa (smreka, bor). Takšna hiša je lahko zgrajena že v nekaj 

tednih. Torej pridobimo na času (Burnie, 2011). 
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Potek dejavnosti 

Dejavnost smo začeli v igralnici. Otroke sem najprej motivirala z 

branjem knjige: Moja veja. Slikanico sem brala tako, da sem ob 

branju predvajala projekcijo. Vsebina zgodbe pripoveduje o žalostni 

deklici, ki strmi v svoje ljubljeno drevo. Njena veja, na kateri se je 

gugala, se skrivala pod njo, skakala iz nje, je odlomljena. Sosed pravi, 

da ima ta veja potencial, da lahko iz nje napravi nekaj novega. 

Potrebuje načrt, nekaj domišljije in voljo do dela. Tako skupaj 

ustvarita gugalnico.  Takole je deklica razmišljala o svoji veji: 

»Navsezadnje ni bila katerakoli veja. Bila je tista, na kateri sem 

sedela, skakala z nje, se igrala pod njo. Bila je moj grad, moje 

skrivališče, moja ladja …« (Mireille Messier in Pierre Prat, 2017). 

 

Otroci so bili zelo zbrani ob poslušanju, aktivno so sledili branju. Med 

samim branjem sem jih vključeval v zgodbo, z namenom večjega 

doživetja, spodbujanje razmišljanja ob zgodbi in omogočanja, da 

izrazijo svoje mnenje, svoje predvidevanje in nadaljevanje zgodbe. 

Kot motivacijski vložek sem uporabila čisto pravo leseno gugalnico, iz 

vrvice in deščice, kakršne so uporabljali naši dedki in babice. Pritrdila 

sem jo na strop igralnice in na njej zagugala punčko iz cunj. Eden 

izmed otrok se je oglasil in rekel: »Takšno imamo mi doma.« Tako 

preprosto igralo iz lesa, ki je navduševalo naše starše in jim dajalo 

izkušnje o hrabrosti, kdo se bo dlje zagugal, koga bo deščica zdržala. 

Igra ob gugalnici je razvijala strpnost pri čakanju, da si prišel na vrsto 

… Otroci so ves čas med branjem opazovali guganje punčke. 

Spodbujali so me, naj punčko še zagugam. Po končanem branju so 

tudi sami pristopili in gugali punčko.  

 

Motivacija za dejavnost 

Kako pri otroku doseči, da nas posluša, da aktivno sodeluje, da mu je 

dejavnost zanimiva, je vedno izziv. Vzgojitelji smo vedno prepuščeni 

iznajdljivosti, poznavanju otrok, uporabi znanja, prepoznavanju in 

občutenju trenutne situacije, prilagajanju posamezniku … Odločila 

sem se, da nas pot iz igralnice po dolgem hodniku v telovadnico 

pripelje na drugačen, neobičajen način, katerega otroci sicer niso 

vajeni. Telovadnico sem namreč izbrala zato, saj ponuja veliko več 

prostora za igro in gibanje. Otrokom sem prekrila oči z rutico, tako, 

da so bili popolno odvisni od mojega besednega vodenja. Vsi pa so 

sezuli copate in nogavice. Cilj je bil otroke umiriti, dodatno v njih 

spodbuditi zanimanje in jim omogočiti, da uporabijo še druge čute. 

Otroci so z zaupanjem hodili s pokritimi očmi in sledili mojim 

besedam. Ob vstopu v telovadnico so se sprehodili po razsuti 

žagovini. Pustila sem jim čas, da hodijo po njej, kolikor dolgo želijo. 

Ob vsem tem je bilo zelo malo izrečenih besed, dejavnost je potekala 

skorajda v tišini. Zanimivo je bilo to, da nihče ni snel rutice. Otroci so 

enostavno uživali.  

 

Pripravljeni kotički 

Pripravila sem deset kotičkov. V enem kotičku sta bila hkrati prisotna 

največ dva otroka, odvisno od tega, kar je naloga zahtevala. Velik 
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prostor nam je omogočil, da so kotički bili razporejeni v razdalji, da 

se med sabo otroci niso motili in je delo potekalo zelo umirjeno. 

Hkrati pa nam je umirjena instrumentalna glasba to dejavnost 

naredila še bolj bogato. Želela sem, da v to aktivnost niso vključeni 

samo otroci moje skupine, ampak to izkušnjo delimo tudi z ostalimi 

otroki iz vrtca. Pripravljen kotičke smo imeli pripravljene ves teden, 

tako, da so se vanje po želji lahko vključili tudi otroci drugih skupin.  

1. Kotiček  

Igra spomina 

Dva otroka obračata lesene plošče, na katerih je slikovni prikaz na 

temo: Gozd. Pripravila sem lesene ploščice v velikosti (10 cm x 10 

cm). Nanje sem prilepila sličice na temo gozd (drevesa, živali). 

 

 
Slika 1: Igra spomina 

Vir: Lasten 

 

2. Kotiček 

Stolpiči z lesenimi kolobarji 

Kolobarji so narejeni iz bukovega lesa. Velikost: približno 8 cm. V 

sredini kolobarja je luknja. Otrok niza kolobarje na lesena stojala s 

paličicami. Pripravljeni sta dve stojali, vsaka ima 6 paličic, na katere 

otrok niza kolobarje. Zahtevnost stopnjujemo tako, da otrok vrže 

kocko in naniza toliko kolobarjev, kolikor je pik na kocki. Mlajši otroci 

lahko samo nizajo in razvijajo fino motoriko, ne glede na število 

kolobarjev.  

 

 
Slika 2: Leseni stolpiči s kolobarji 

Vir: Lasten 

 

3. Kotiček  

Polaganje majhnih kolobarjev  

Kolobarji so premera približno 1 cm. Otrok ima na listi narisane 

različne poti (črte). Poskuša biti čim bolj natančen in polaga kolobarje 
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po teh narisanih poteh. Po želji jih postavlja v stolpič in se trudi 

zgraditi čim višjega.  

 

 
Slika 3: Polaganje majhnih kolobarjev 

Vir: Lasten 

 

4. Kotiček  

Stolp iz lesa 

Otrok izbira med različnimi lesenimi gradniki in poskuša zgraditi čim 

višji stolp. Na razpolago ima gradnike, ki se razlikujejo po barvi in 

velikosti. Gradnike, ki pri gradnji ni uporabil, prešteje in zapise število 

pik na priložen list.  

 

 
Slika 4: Igra z lesenimi kockami 

Vir: Lasten 

 

5. Kotiček 

Uporaba različnih likov 

Otrok opazuje skico pred sabo. Telesa iz lesa postavi v enakem 

zaporedju, kot so prikazana na skici. Ujemati se morejo po barvi in 

velikosti.  

 
Slika 5: Sestavljanje lesenih zaporedij 

Vir: Lasten 
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6. Kotiček  

Polaganje deščic po vzorcu 

Otrok ima na šeleshamerju narisan vzorec. Njegova naloga je, da 

deščice polaga točno po vzorcu. Trudi se, da je deščica točno na 

narisani podlagi. 

 

 
Slika 6: Polaganje deščic 

Vir: Lasten 

 

7. Kotiček 

Lesene hiške 

Otrok iz delov sestavlja hiške. Te so različnih velikosti. Lahko oblikuje 

celo vas. Trudi se, da sestavi čim več hiš.  

 

 
Slika 7: Sestavljanje lesenih hišk 

Vir: Lasten 

 

8. Kotiček 

Leseni zaklad 

Otrok iz lesenega zaboja izbira različne lesene gradnike. Sestavlja 

avtomobile, hiše, zgradbe … Ker so gradniki malo manjše velikosti, so 

bolj primerni za starejše otroke.  

 

9. Kotiček 

Lesene deščice  

Otrok gradi iz deščic. Po želji jih postavlja eno na drugo, eno zraven 

druge … 

 

10.  Kotiček 

Hoja po lesu 

Otrok bos hodi po lesu (deske, palice, veje, žagovina). Les je v 

različnih obliki in velikosti. Premagujejo ovire in iščejo načine, da 

imajo ves čas kontakt z lesom.  
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Pomembno je otroke dobro motivirati in jih pripraviti na dejavnost. 

Navdušil me je njihov odziv, njihovo aktivno sodelovanje. Uporaba 

dobre motivacije, poznavanje otrok, priprava primernega prostora, 

ponujen zanimiv, primerni material, uporaba vzgojiteljevega znanja 

lahko pripelje do zelo kvalitetno izvedene dejavnosti, s katero si kot 

vzgojitelj bogatejši in ti vlije nove moči za nadaljnje delo. Ob zaključku 

dejavnosti so otroci pripovedovali svoja doživetja tega dne. Vseskozi 

so bili aktivni v pripravljenih kotičkih. Dobila sem same pozitivne 

povratne informacije. V uvodu jih je pritegnila gugalnica, ki so jo kot 

prvo tudi omenili. Navdušeni so bili nas tem, da smo jo imeli 

neposredno v igralnici, da so se je lahko dotaknili, da so na njej lahko 

zagugali punčko, saj tudi sicer radi skrbijo za vse naše dojenčke v 

igralnici. Preveza za oči jim je sprva vlila malo neprijetni občutek, 

kasneje pa so z zaupanjem hodili in sledili besednemu vodenju. Eden 

od otrok je na sredi hodnika vprašal: «Ali je še daleč?« Nakar mu je 

sledil odgovor drugega otroka: »Ni več daleč.« Sama se v ta pogovor 

z namenom nisem vmešala, saj po odgovoru ni več bilo vprašanj. 

Navdušila jih je hoja po žagovini. Kljub temu, da so pod nogami 

začutili nekaj, o tem nihče sprva ni razmišljal naglas. Hodili so v tišini. 

Predvidevam, da so spoznavali material in uživali ob tem. Šele, ko 

sem jih vprašala, ali vedo, po čem hodijo, so povedali:  

»To je zemlja.« 

»Zmešana zrna.« 

»Tisto iz lesa.« 

»Nekaj pika.« 

»Čudni občutek.« 

»To sem jaz že videl.« … 

Spodbudila sem jih, da tipajo tudi z rokami.  

Nakar je sledil odgovor: »Žagovina.« 

Cilj prepoznavanja materiala je bil usvojen.  

 

ZAKLJUČEK 

Za nami je bil zelo bogat preživet dan v vrtcu. Otroci so v kotičkih 

rokovali z lesom. Te iste kotičke sem otrokom ponudila še večkrat ob 

priložnosti, saj smo material imeli vedno na voljo in vedno znova so 

bili aktivni. Vseskozi so kazali interes do dejavnosti. Naš vrtec je 

vključen v program Inštituta za gozdno pedagogiko, v Mrežo gozdnih 

vrtcev Slovenije, zato pogosto zahajamo v gozd in v njem preživimo 

veliko časa. Menim, da igra na prostem spodbuja otrokov razvoj na 

vseh področjih. Vzgojitelji znamo izkoristiti ta naravni prostor za 

izkustveno učenje. 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). 
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Tina Avbar: Manipulacije z žogo in prenos dejavnosti iz 

igralnice v gozd v prvem starostnem obdobju 

 

Povzetek: Namen članka je predstaviti različne gibalne igre in 

dejavnosti, s katerimi lahko dnevno popestrim vzgojo otrok v vrtcu. 

Kot vzgojiteljica, ki vsako leto znova utrjuje gibalne poti otrokom, ki 

prvič stopijo v vrtec, se mi zdi pomembno, da jim postavim dobre 

gibalne temelje za vse nadaljnje pridobivanje znanja z vseh področij. 

Predstaviti sem želela osnovna elementarna gibanja z žogo, ki so 

primerna za otroke, stare 2–3 let. Osnovna elementarna gibanja sem 

prenesla in povezala z vsakodnevnim bivanjem v gozdu in tako želela 

otrokom popestriti rutino sprehodov. Želela sem uresničiti cilje na 

področju gibanja, posebej za prvo starostno obdobje otrok v vrtcu in 

načela ter oblike in metode dela, ki so najprimernejše pri izvajanju 

dejavnosti z žogo. Njihove naravne oblike gibanja sem z različnimi 

rekviziti in nalogami samo še podkrepila ter izkoristila gozd tudi 

prostor, ki ponuja naravne ovire, ki otrokom daje izziv, da si lahko 

sam poišče rešitve. 

 

Ključne besede: vzgoja, gibanje, aktiven otrok, gozd, žoga, naravne 

ovire 

 

Abstract: The purpose of the article is to present various physical 

games and activities that can be used to enrich the daily education 

of children in kindergarten. As an educator, who every year 

strengthens the movement paths of children who enter kindergarten 

for the first time, I think it is important to lay a good movement 

foundation for them to further acquire knowledge in all areas. I 

wanted to present the basic elementary movements with the ball, 

which are suitable for children aged 2-3 years. I transferred the basic 

elementary movements and connected them with the daily stay in 

the forest and thus wanted to enrich the children's walking routine. 

I wanted to realize the goals in the field of movement, especially for 

the first age period of children in kindergarten, and the principles and 

forms and methods of work that are most suitable for performing 

activities with a ball. I only reinforced their natural forms of 

movement with various props and tasks, and I used the forest as well 

as a space that offers natural obstacles, which challenges the 

children to find solutions for themselves. 

 

Keywords: education, movement, active child, forest, ball, natural 

obstacles 
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UVOD 

Žoge in igre z žogo obudijo spomin na otroštvo, na igrivo, radostno 

dejavnost, ki nas je spremljala v odraščanju. Ne glede na okoliščine 

je žoga vedno bila dobra vzpodbuda za igro, gibanje, druženje. 

Spomin je obudil vprašanje o tem, kaj je bilo tisto, v čem smo kot 

otroci tako uživali, tisto, kar nas je tako veselilo. Morda se odgovor 

najde v igralni dejavnosti sami, ki je zaradi povečanega števila 

nepredvidljivih okoliščin kakor tudi  brez že v naprej določenih 

reakcij, povsem narava. Informacije prihajajo iz notranjosti ali iz 

podzavesti, kamor so se vtisnile v spomin. Morda je pomembno, da 

je svobodna, saj spodbuja neke vrste posebno pozornost, takšno, ki 

zahteva točno določeno prisotnost, v točno določenem trenutku, 

torej v času in prostoru, ko je pomembno, kar se dogaja, tukaj in zdaj. 

Velika verjetnost je, da je privlačna prav zato, ker omogoča celostno 

delovanje in prepletenost tistih dimenzij človeka, ki omogočajo 

aktivnosti na motorični, miselni, čustveni in socialni ravni. Igre z žogo 

se lahko dojema tudi kot vzpodbude k uravnoteženosti med voljo, 

mišljenjem in dejanjem. Je zanimiva, ker vodi h kreativnosti. Žoga 

zaradi svojega bistva. Igre z žogo pa  zaradi pravil in prostorskih 

navodil vzpodbujajo iskanje vedno novih rešitev. Je skupna, ker vodi 

k doživljanju skupnega interesa ali okoliščin, kjer gre za 

preusmerjanje lastne volje in individualizma v doseganju skupnih 

ciljev. Prav za doseganje skupnih ciljev pa je pomembno doseganje 

povezanosti znotraj skupine. 

 

Pomen gibalnih dejavnosti predšolskih otrok 

Potrebi po gibanju in igri sta otrokovi primarni potrebi. Z gibanjem 

telesa otrok zaznava okolico, prostor, čas in predvsem samega sebe. 

Otrok se rodi z določeno dovzetnostjo, sprejemljivostjo, ki mu je 

prirojena v okolju, ki mu je, vsaj v njegovem zgodnjem razvojnem 

obdobju, že v naprej določeno. V kolikšni meri se bodo njegove 

dispozicije v bodoče razvile, je odvisno od otrokove lastne aktivnosti 

in okolja, ki nanj vpliva. Slednje je lahko glede izkušenj, ki mu jih 

ponuja, zelo bogato ali revno. Zavedati se je potrebno, da so prve 

vzpodbude in izkušnje, ki jih je otrok deležen za njegov nadaljnji 

razvoj, zelo pomembne. Več izkušenj kot bo imel otrok, lažje se mu 

bo odločiti, kaj je zanj dobro in kaj ne, lažje bo razvijal svojo 

identiteto. Spodbudno okolje bo otroka motiviralo k razvoju,  

medtem ko lahko revno okolje z vidika izkušenj njegov razvoj 

bistveno zavira. Vsa področja otrokovega razvoja (čustveno, 

spoznavno, socialno in gibalno) so med seboj tesno povezana in se 

med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Spremembe in napredek na 

enem področju vplivajo na spremembe in napredek na vseh ostalih 

področjih otrokovega razvoja (Pišot in Planinšec, 2005). Tako gibalna 

dejavnost v razvojnem obdobju ni pomembna le s stališča telesnega 

zdravstvenega stanja, ampak odlično vpliva tudi na razvoj duševnih 

in socialnih sposobnosti posameznika, z gibanjem otrok zaznava in 

odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos 

ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih in gradi zaupanje vase. 

Gibanje daje otroku občutek ugodja, veselja, varnosti, skratka 
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dobrega počutja. Otrok raziskuje, spoznava in dojema svet okrog 

sebe. Mnoge gibalne dejavnosti od otroka zahtevajo, da se zaveda 

drugih otrok in odraslih, da z njimi deli prostor in stvari, da sodeluje. 

Skozi gibalne igre otrok spoznava smisel in upoštevanje pravil, 

pomen sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

Gibalna dejavnost pa pomeni tudi pomemben varovalni dejavnik 

zdravja. Gibalna dejavnost v otroštvu vpliva na zdravje odraslih. 

Koristi zlasti pri: 

− preprečevanju povečanja telesne teže in debelosti, 

− omogočanju pogojev za oblikovanje močnejših kosti, zdravih 

sklepov in učinkovitega delovanja srca, 

− vzdrževanju in krepitvi primernega duševnega zdravja, pozitivne 

samopodobe, 

− vzpostavljanju trdnih temeljev zdravega življenjskega sloga, ki ga 

je mogoče nadaljevati oziroma obdržati v odraslem življenjskem 

obdobju. 

 

Gibanje ima v razvoju otroka pomembno tudi integracijsko vlogo. 

Čeprav je namenjeno predvsem razvoju gibalnega področja, mora 

biti tudi sredstvo pospešenega spoznavnega, čustvenega in 

socialnega razvoja otroka – mlajši kot je otrok, lažje namreč z 

ustreznimi gibalnimi programi vplivamo na pospešen razvoj drugih 

področij. Seveda pa je zgolj igra premalo za kakovostne spremembe, 

ampak je za to potrebna ustrezno izbrana in strokovno vodena 

gibalna dejavnost. Z gibalnimi dejavnostmi z žogo lahko poleg 

vplivanja na gibalni razvoj pozitivno vplivamo tudi na razvoj drugih 

področij. Z različnimi elementarnimi igrami in moštvenimi igrami z 

žogo otroka navajamo na sodelovanje v skupini, upoštevanje pravil 

in navodil, navezovanje stikov s sovrstniki, pomoč drugim in pri 

najmlajših tudi na razvoj govora. Pri dejavnostih z žogo pride tudi do 

močnega čustvenega angažiranja otrok, otroci doživljajo veselje ob 

uspehu in se naučijo sprejemati poraze. Dejavnosti z žogo pa lahko 

zelo dobro povežemo tudi z drugimi področji dejavnosti 

(matematika, slovenščina, družba, narava …). 

 

Načrtovanje dejavnosti – primer dobre prakse 

Namen dejavnosti je prikaz postopnosti pri usvajanju manipulacij z 

žogo v oddelku otrok starih od 2–3 let. Otroci v tem starostnem 

obdobju še počasi, negotovo in manj dosledno usvajajo osnovne oz. 

naravne oblike gibanja. Ustrezne gibalne naloge so v določenem času 

otroke privedle do kompleksnih gibalnih manipulacij z žogo. Z 

namenom razvijanja spretnosti smo osnovne elemente iger z žogo 

uvajali tudi v dnevno rutino v igralnici. S primernimi žogami in z malo 

domišljije smo tako vsak dan ustvarjali prijetno vzdušje kot v pravi 

športni igralnici. Gibalne naloge smo tako izvajali z žogami iz različnih 

materialov, kot so časopis, različne vrste blaga, pene in s pisanimi 

baloni. Otroci so na žoge narisali obraze in s tem personalizirali 

predmet, kar je privedlo do veliko večje učinkovitosti pri sami igri. V 

ta namen je nastalo veliko različnih gibalnih dejavnosti, ki so jih otroci 

dojemali kot igro z žogo, pa vendar so bile metode dela usmerjene v 
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usvajanje manipulacij in pridobivanju izkušenj. Gozd nam je kot učno 

okolje blizu. Otroci se v njem sprostijo in zadovoljijo svoje osnovne 

potrebe po gibanju.  

 

Članek je opis dejavnosti, kako otroci v izkušenjsko bogatem okolju 

pridobivajo veščine in združujejo naravne oblike gibanja z ovirami, 

različnimi pripomočki in žogo. Prenos dejavnosti iz igralnice v gozd je 

pripomogel k postopnosti, ki je otrokom nudila izzive in vključila 

njihovo aktivno mišljenje in sodelovanje. Pri tem smo premostili 

mnoge dvome o gibalnih zmožnostih otrok. Otroci so se pri tej 

dejavnosti gibalno izživeli in zabavali. Premagali so strah pred 

naravnimi ovirami na gozdni poti. Videti je bilo, da so si sami poiskali 

rešitve za premagovanje le-teh in se niso bali tvegati. Naravne 

gozdne ovire, kot so korenine, podrti hlodi, kup kamenja, veje, 

vzpetine in doline so zahtevale napor pri prenašanju žoge, iskanju 

možnosti za kotaljenje, metanje in ustavljanje žoge na različne 

načine. Tudi sedenje na žogi in dejavnosti, ki so bile orientacijsko 

usmerjene, so zahtevale od otrok določene aktivnosti.  

 

Pri načrtovanju dejavnosti sem ves čas upoštevala otroško aktivno 

mišljenje in sodelovanje. Z načelom aktivnega mišljenja sem želela 

doseči spoznanje, da se predšolski otrok najbolj uči na podlagi 

konkretnih izkušenj in praktične udeležbe v aktivnostih. Osredotočila 

sem se tudi na njihove individualne zmožnosti in dovolila otrokom 

fleksibilno izvajanje manipulacij z žogo. Časovnega okvirja za 

izvajanje nismo imeli.  

 

Izvedba dejavnosti 

Slike dejavnost so rezultat večmesečnega dela in pridobivanja 

izkušenj. Za usvajanje le-teh smo se posluževali različnih prostorov in 

gibalnih površin. Otroci so sodelovali od začetka do konca dejavnosti 

in žogo prenašali od igralnice po stopnišču, mimo ovir do garderobe 

in igrišča. Pred vsakih sprehodom v gozd smo se ogrevali z različnimi 

igrami. Eno od teh smo poimenovali » Franci, stop!«  Namen same 

igre je ogrevanje delov telesa z žogo, ki se je kotalila po njem, se z 

rokami dvigala k nebu, se dotikala nosu, nog, ramen ipd. Preko te igre 

smo usvojili tudi dva načina ustavljanja žoge. Kadar jim je žoga ušla 

so jo ob izklicu » Franci, stop!« lahko ustavili z rokami ali z nogo. Tako 

smo poskrbeli za predvsem zabaven način pridobivanja izkušenj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Gibalna igra »Franci, stop!« 

Vir: Lasten 
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Za sprehod v gozd smo uporabili samokolnice, kar je prispevalo k 

dodatni oviri in razvoju koordinacije in orientacije v prostoru. Z žogo 

v njej je otrok izvajal manevre po asfaltni in makadamski površini do 

gozda, kjer jih je postavljena vsebina na treh postajah vabila k 

izvajanju dejavnosti z žogo. Naravne gozdne ovire na poti so jim 

ponujale izzive in otroci so preko svoje lastne motivacije in aktivnosti 

iskali sprotne rešitve. Opaziti je bilo, da je bilo nekaterim otrokom 

lažje samokolnico vleči za sabo, kakor jo potiskati naprej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Vlečenje samokolnice za sabo 

Vir: Lasten 

 

Nemalo korenin na poti jih je spodbujalo k razmišljanju in iskanju 

novih rešitev. Lastna presoja otrok o njihovih zmožnostih je privedla 

do dveh načinov reševanja problemov. Prva je bila prenos cele 

samokolnice čez hlod oz. korenino, blatno lužo, druga pa je bila zgolj 

izogib oviri in vožnja samokolnice okoli nje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Reševanje problemov in novih rešitev 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Kotaljenje žoge 

Vir: Lasten 
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Veter, ki je zapihal, je poskrbel za dodatno telesno aktivnost, saj je 

žoge velikokrat odpihnilo po tleh. Pri tem jo je bilo treba pobrati in 

nadaljevati po poti naprej. Pri posameznih nalogah sem želela doseči 

različne manipulacije z žogo. Za izvajanje le–teh so otroci 

premagovali naravni oviri, kot sta kamenje in hlod. Obroči in tuneli 

so služili za različne mete in kotaljenje žoge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Opazovanje lastnosti žoge pri kotaljenju po klancu navzdol 

Vir: Lasten 

 

Pot navzdol je pripomogla k brcanju žoge in opazovanju kotaljenja. 

Cilj aktivnosti je bila ograja z živalmi, kjer je žoga Franci govorno 

oživel kot lutka in živalim razlagal svoje gozdne izkušnje. Vse skupaj 

smo zaključili tako, da smo sede na žogah zapeli pesem in se tako z  

aktivnim sedenjem umirili in pripravili na sprehod skozi gozd vse 

nazaj do vrtca. 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

Otroci so preko dnevne rutine v igralnici in načrtovanih dejavnosti   

pri igrah z žogo razvijali in ustvarjali učenje skozi gibanje in gibanje 

skozi igro, saj ko se otroci skozi igro učijo gibati, se hkrati skozi gibanje 

učijo. S tem rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost 

in se pri iskanju rešitev naučijo razmišljati. Tako učimo otroke, katerih 

dosežki se začnejo že s pripravljenostjo, poizkusiti. Ne izpostavljamo 

neuspehov, temveč poudarjamo pomembnost majhnih uspehov. 

Otroci sami preizkušajo, se učijo na napakah, raziskujejo svoje lastne 

sposobnosti in omejitve, vse skupaj pa vodi k obvladovanju nalog. 

Tako vzgojitelj in otrok sodelujeta, pridobivata in dozorevata tekom 

procesa učenja. Vseskozi pa težimo k večji strokovnosti, zavzetosti, 

odločnosti in otroke spodbujamo k napredku, a jih nikoli ne 

forsiramo. Tako otroci postanejo bolj samozavestni, sposobnejši, 

veseli in zadovoljni. 
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Jana Basej: Učenje z odkrivanjem kot reševanjem 

problema odprtega tipa 

 

Povzetek: Članek zajema proces reševanja odprtega tipa na temo 

»Moje telo«. Aktivno učenje z odkrivanjem sem proučevala v 

oddelku otrok starih od treh do štirih let. Ves čas raziskovanja je bilo 

opaziti kar nekaj pozitivnih rezultatov, kar nas je vodilo še globlje v 

reševanje problemov. Zanimalo me je, ali lahko z metodo 

raziskovanja zaprtega tipa dosežem večjo aktivnost otrok v procesu 

reševanja problema odprtega tipa. Glede na to, da se otrok uči tudi 

preko socialnih izkušenj, ki vključujejo interakcijo otrok in svobodno 

komunikacijo med vrstniki in odraslimi, me je zanimala njihova 

izvirnost in ustvarjalnost. Vsak problem mora biti zastavljen dovolj 

jasno, da so otroci ves čas aktivni, radovedni, domiselni in 

sodelovalni. Znanje in izkušnje, ki so si jih otroci pridobili z lastno 

aktivnostjo, pa bodo zagotovo trdnejše. Končna evalvacija, do katere 

je prišel otrok na ravni samoevalvacije, je bila odraz sovplivanja vseh 

udeležencev v določenem procesu. 

 

Ključne besede: aktivno učenje z odkrivanjem, proces reševanja 

problemov odprtega tipa, igra, učenje, vrtec  

 

Abstract: This article deals with the problem-solving process related 

to the topic "My body". I studied active discovery learning in a group 

of children aged three to four years. Throughout the exploration, 

there were quite a few positive results, which led us deeper into 

problem solving. I was interested to see if I could use the method of 

closed-type research to achieve more activity in the problem-solving 

process. Considering that children also learn through social 

experiences, which include children interacting and communicating 

freely among peers and with adults, I was interested in their 

originality and creativity. Each problem must be presented clearly 

enough to keep children active, curious, imaginative and 

collaborative at all times. And the knowledge and experience the 

children have gained through their own activity will certainly be more 

solid. The final self-evaluation of a child reflected the combined 

influence of all the participants in a given process. 

 

Keywords: active discovery learning, problem-solving process , play, 

learning, kindergarten 
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UVOD 

Pri odprtem tipu raziskovanja pridejo do izraza različne sposobnosti 

otrok. Za razliko od zaprtega tipa raziskovanja, kjer preverjamo 

uporabo določenih informacij in spoznanj za konkretno rešitev v 

procesu reševanja problemov, se odprti tip raziskovanja razlikuje po 

tem, da le-tu nimamo v mislih določenih ali predvidenih rešitev 

oziroma uporabe določenih informacij za dosego rešitve, temveč 

dopuščamo ustvarjalne pristope reševanja in nudimo več možnih 

rešitev problema oziroma odgovorov na zastavljeno vprašanje. Cilj 

raziskave ni usmerjen v otrokovo konkretno rešitev, temveč v 

uporabo domišljije in oblikovanja čim več novih idej. Ob tem si otroci 

razvijajo ustvarjalno mišljenje. Problem, ki zbudi interes otrok, je za 

njih velik in jih v celoti prevzame, zato so otroci pri reševanju zavzeti, 

predani in vztrajni. To dosežemo s pravo mero motivacije in pravilno 

zastavljenega problema. Pomembno je, da je v tovrstno raziskavo 

vključenih več otrok, ki jim je dana možnost aktivnega sodelovanja. 

Raziskovalno delo, ki izhaja iz osnovnih konkretnih življenjskih 

situacij, otroka pozitivno motivira, pritegne in navduši, da začne 

raziskovati. To  so pogoji za aktivni odnos otrok tako v vrtcu kot tudi 

do življenja v celoti. Naloga vzgojitelja pri vodenju odprtega tipa 

raziskovanja je, da spremlja otrokovo razumevanje ter uporabo 

informacij, ki jih je otrok že pridobil v prejšnjih raziskavah ter 

predvsem dobro zastavljeno vprašanje, ki omogoča, da otrok 

kreativno razmišlja. Pozabiti ne smemo na sproščeno, prijetno 

vzdušje v skupini. Otrok se mora počutiti svobodno, sprejeto in 

varno, da lahko postavlja različna nekontrolirana vprašanja, ki jih 

nihče ne presoja po pomembnosti. Vprašanja morajo pomagati 

otroku razmišljati, predstavljati si problem in ga raziskovati in le tako 

bo otrok z večjo mero samozavesti pristopil k reševanju problema. 

 

Učenje in igra 

Pomembna oblika učenja za razvoj miselnih struktur pri predšolskem 

otroku je igra, kjer utrjuje miselne strukture in funkcije, istočasno pa 

razvija nove. Z igro je tesno povezana njegova raziskovalna aktivnost 

(Žagar, 1992, str. 27). Otroci so že po naravi dejavni od vsega začetka, 

pa naj poimenujemo njihovo aktivnost kot delo, igro, raziskovanje ali 

ustvarjalnost. Kot prva igrača otroku je njegovo lastno telo in njegov 

odnos do sveta je že od samega začetka aktiven. Igra je potemtakem 

oblika dejavnosti, v kateri se razvija kot celota in ga spremlja od 

rojstva, in sicer skozi predšolsko, šolsko obdobje in dalje. Z 

opredelitvami, ki se pogosto usmerjajo le na določen vidik igra, ni 

moč opisati vse njene raznolikosti. Marjanovič Umek in Zupančič 

(2001, str. 3) navajata, da večina avtorjev, ki proučujejo igro, meni, 

da noben posamezni kriterij ni zadosten za samo opredelitev igre. 

Enotni pa so si vsi pri opredelitvi, da je igra brezmejna (neskončna) in 

da variira v celovitosti. Sama igra vključuje otrokov kognitivni, 

socialni, emocionalni in gibalni razvoj. Za predšolskega otroka je 

predvsem značilna tesna povezanost igre in učenja. Lahko bi celo 

menili, da je igra način predšolskega otroka, ki v največji meri ustreza 

celotni strukturi njegove osebnosti in je zato najbolj naraven način 

učenja. Ferjančič (1994, str. 12) poudarja, da je igra način, kako se 

otrok uči tisto, kar ga sicer nihče ne more naučiti.  
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Ker so otroci že po naravi zelo radovedni in jim ni treba posebej 

naročati, s čim se naj ukvarjajo, da bodo širili svoj spoznavni svet. 

Bruce (1996) igro opredeli skozi umestitev v koncept učenja 

predšolskega otroka (povz. po Marjanovič in Zupančič, 2001, str. 3–

4) in meni, da igra koordinira učenje; v mrežo povezuje različne vrste 

učenja; otrokom omogoča razumevanje in osmišljanje naučenega 

preko svojih idej, občutkov in odnosov z drugimi; v igri je učenje 

najbolj poglobljeno in v igri otroci lažje razumejo in povezujejo 

naučeno. 

 

Aktivno učenje z odkrivanjem 

Stopnja aktivnosti posameznika je eden najpomembnejših 

dejavnikov v procesu učenja, saj le na ta način pridobi izkušnje, ki so 

mu hkrati vzpodbuda za nove aktivnosti. Le tako postane še bolj 

radoveden in miselno aktiven.  

     »Aktivnost se pojmuje kot kompleksen psihofizičen in socialen 

akt, v katerem je človek         udeležen v svoji celovitosti: 

miselno, doživljajsko, zaznavno, fizično in komunikativno. Zato 

naj bi bile v okviru vsestranskega oziroma celostnega razvijanja 

otrokove osebnosti zajete vse sfere aktivnosti: motorična, 

kognitivna, senzorična, efektivna in socialna« (Moller, 1987, 

str. 94, povz. po Novak, 1990, str. 60).  

 

Oblika učenja kot reševanje problemov, ko poskuša graditi na čim 

večji aktivnosti in samostojnosti otroka, je učenje z odrivanjem. 

Bistvo je, da otroci prihajajo do spoznanj po lastni miselni poti, z 

lastnim iskanjem in odkrivanjem. Omogočeno jim je 

eksperimentiranje, opazovanje, izražanje svojih mnenj in predlogov. 

 

Žagar (1992, str. 28–30) navaja potek faz, metod učenja z 

odkrivanjem: 

− Prva faza: otroci se seznanijo s problemom: problem jim lahko 

zastavi vzgojitelj ali ga otrok sam izbere oziroma zastavi. 

Pomembno je, da je problem dovolj odprt, takšen, da dopušča 

različne poti reševanja in več možnih rešitev. Problem mora 

ustrezati miselnemu razvoju otrok.  

− Druga faza: otroci poskušajo čim  bolj natančno opredeliti 

problem. Ugotavljajo, kaj jim je dano za rešitev problema in kaj 

morajo poiskati sami. To najlažje dosežejo v pogovoru ali diskusiji 

z vzgojiteljem in sovrstniki.  

− Tretja faza: zbiranje manjkajočih informacij oziroma materiala za 

rešitev problema. Otroci se poslužujejo različnih načinov za 

zbiranje manjkajočih informacij. 

− Četrta faza: otroci iščejo različne možne rešitve problema. Na 

podlagi zbranih informacij in gradiva sklepajo na rešitev, obenem 

pa ugotavljajo potrebe po novih informacijah in materialu. 

Osnovni namen te faze je razvijanje miselne prožnosti, zato je 

zaželeno, da otroci odkrijejo čim več možnih rešitev. Vzgojitelj v 

tej fazi ne sme kritično vrednotiti otrokovih zamisli. 
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− Peta faza: vrednotenje možnih rešitev problema. Na osnovi 

predlaganih možnih rešitev vzgojitelj skupaj z otroki razkrije 

vzroke in posledice, ki bi jih razrešitev problema povzročila. 

Pomembno je, da otroci sodelujejo pri vrednotenju svojih 

rezultatov. Samo vrednotenje prispeva k večji kritičnosti, ki je 

nujna v fazi vrednotenja zamišljenih rešitev. Izvirne in nenavadne 

rešitve pa je treba izpostaviti in ustrezno pohvaliti, nagraditi. 

Vzgojitelj takšne rešitve poudari v skupini, da otroci spoznajo 

pričakovanja. 

− Šesta faza: otroci pridobljeno znanje ustrezno posplošijo. To 

dosežejo z utrjevanjem, da rešujejo nove probleme, za katere 

velja naučen princip reševanja. Priti mora do transferja oziroma 

do prenosa pridobljenih izkušenj v nove situacije. 

 

Metodični postopek reševanja problema 

Opredelitev problema 

Večkrat sem zasledila, med raziskovanjem zaprtega tipa, posamezne 

otroke pri pogovoru o tem, zakaj  in kako se oni gibljejo. Izkoristila 

sem dano priložnost in jih dobesedno izzvala, da sami začutijo 

problem. Neposredno sem jih vprašala, kaj vse lahko naredimo s 

svojim telesom. Spodbudila sem ustvarjalnost in izzvala domišljijo 

marsikaterega od otrok. Pripomogla sem k pozitivnemu vzdušju v 

skupini in k pomembnosti vsakega posameznika ter vsake možne 

rešitve.  

 

Iskanje alternativnih rešitev problema 

Z vprašanjem, kaj menijo o tem, kaj lahko naredim s svojim telesom, 

sem spodbudila otroke k razmišljanju in izražanju svojih idej. Otroci 

so z navdušenjem naštevali, nizali rešitve (ideje, mnenja): če hiter 

tečemo – hiter bije srce, a veš, če pa počas – pa počas bije; če je mraz 

ga zebe, pa ga oblečem; dihamo; lahko hiter z roko vrtim; lahko diha, 

piha, zajame sapo; lahko piješ z nemu. 

 

Opazila sem, da pretežno uporabljajo pridobljeno znanje o tem, kaj 

imamo znotraj svojega telesa, zato sem jim zastavila nova vprašanja 

in jih izzvala, da so sami začutili problem, ki ga rešujemo s pomočjo 

diskusije in vzpostavitve dileme, kot tudi z oblikovanjem 

spodbudnega, ustvarjalnega okolja – kaj zmore, hoče, noče moje 

telo. 

 

Kaj zmore moje telo? (piti, jesti; če ne boli grlo, ne ješ tablet, če boli 

grlo ješ tablete; takrat, ko jaz hodim –  telo spi in v nadaljevanju deček 

in pojasni, zakaj je tako in trdi, da mi ne nagaja in zato lahko hodim; 

ne ne, ko spim tudi moje telo spi; takrat, ko jaz spim je moj telo buden, 

ker se mu tko da, takrat gleda kako drugi strojčki delajo, a veš tako 

kot kostko; zboli, če mi kašljamo in potem mi vzamemo zdravila). 

 

Kaj hoče moje telo? (spat hoče in zakaj ga vprašam, ker je utrujeno, 

zaspano, zmatran ko je nočka; če smo utrujen hoče spat; ko mam suh 

grlo hoče pit; ugriznt hoče otroke; včasih nagajat in ga vprašam kako 
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to naredi, tako, da tm noter vse brca in tepe vse kosti; pit ko je žejen 

in kdaj veš, da si žejen takrat, ko začutmo, kar spomne me; gre rad v 

vrtec). 

 

Kaj noče moje telo? (da grize; nagajat; da učiteljicam iz mize vzame 

kaj – kakšno stvar). 

In navsezadnje sem jim prvotno vprašanje zastavila še enkrat: »Kaj 

lahko naredim s svojim telesom«? Nizali so rešitve – da rad telovadi, 

diham, pijem, jem, gugamo naprej in nazaj, vrtim ga, govorim, lahko 

zboli, da spi ko je utrujen, lahko se zmatra, če ga elektrika strese lahko 

umre, prebavlja hrano, se rad uči, odpočije … 

 

Izbira in preizkušanje rešitev 

Glede na velik izbor predlogov in idej otrok smo s skupnimi močmi 

izbrali le tiste, ki jih lahko praktično izvedejo prav vsi otroci, ne glede 

na sposobnosti in iznajdljivosti vsakega posameznika. V nadaljevanju 

smo določili, katere skupne točke bodo tako imenovano skupek 

enemu sklopu rešitev. Sklope smo določili skupaj, in sicer gibanje, 

prehranjevanje, počitek, spanje in zdravje. Ob tej dejavnosti so otroci 

pokazali precejšnje zanimanje in mi neposredno podali povratno 

informacijo, da smo na pravi poti. Ob tem je potekala evalvacija, ki 

nam je služila kot preverjanje in spremljanje napredka pri skupini 

otrok kot tudi pri določenem posamezniku. Ko smo rešitve razvrstili 

po omenjenih sklopih, smo lažje razmišljali o nadaljnjem poteku 

raziskovanja. Vsak posameznik je imel možnost izbire pri nastajanju 

skupin za preizkušanje rešitev v praksi. Imeli so možnost prehajanja 

iz ene v drugo skupino pri izvajanju dejavnosti in aktivnosti. Istočasno 

so med seboj preverjali svoje zmogljivosti in jih tudi primerjali. O 

rešitvah, ki niso bile izvedljive glede na dane okoliščine (jadranje, 

potapljanje) smo se pogovorili in se dogovorili, da jih sami 

preizkusijo, ko bodo šli na morje. 

 

V nadaljevanju sem jim zastavila vprašanje: »Kako bomo pa zdaj 

naredili in kako bomo ugotovili, če je to res?« Odgovor enega od 

otrok se je glasil: »Na ta plakat bomo pogledal, pa bomo vse to 

naredil, kar piše.« Več dni so preizkušali zapisane ideje in mnenja 

bodisi na igrišču bodisi v igralnici. 

 

Gibanje, razgibavanje, sprostitev – vsak si je izbral svojo ali izbrano 

idejo, jo preizkusil na svoj način in jo primerjal z drugimi otroki 

(guganje, vrtenje, tek po hribu in po ravnem, hoja, vrtenje z roko, 

kotaljenje, sprehod, vožnja s skirojem in kolesom, plezanje po 

plezalih, vožnja po toboganu, ples ob glasbi …). 

 

Prehranjevanje – smo preizkušali med obroki in ob razgovorih na to 

temo. Celo pri določenih situacijah smo razglabljali o pomenu hrane 

in pijače, ki jo nujno potrebuje naše telo za normalno funkcioniranje 

(piti, jesti, prebavljanje hrane, izločanje prebavnih snovi in potreba 

po izločanju urina …). 
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Počitek, spanje – otroci so ugotavljali, kdaj so utrujeni in zakaj 

potrebujemo spanje. 

 

Zdravje – glede zdravja so otroci pripovedovali o svojih izkušnjah, ki 

so jih dobili, ko so zboleli (toplo in mrzlo vreme, zdravila, sirup, 

pogovor je nanesel tudi na smrt). 

 

Ocena rešitev 

Ker so med preizkušanjem rešitev pridobili veliko izkušenj in mnenj, 

je vsak izmed otrok podal svoje mnenje o izvedljivosti kot tudi o 

neizvedljivosti svoje ideje. Izzvala sem jih, da so kritično ovrednotili 

rešitve in jih razvrstili na boljše in slabše. Med izvajanjem dejavnosti 

in aktivnosti sem jim zastavljala določena vprašanja, s katerimi sem 

želela izvedeti, kaj telo dela ob tem, ko se oni gugajo, kotalijo, vozijo 

s skirojem in zakaj potrebujemo počitek, umiritev ali samo spanje.  

 

Uporaba rešitev 

Dogovorili smo se, katera spoznanja so najbolj primerna in koristna 

za naš razvoj. Zavestno so jih vključevali v situacije, ki so jih spremljale 

vsak dan. Pridobljene ugotovitve in spoznanja so uporabljali pri igrah 

in pogovorih o le-teh. Med seboj so se primerjali v različnih igrah 

gibanja. Ob določenih situacijah je bila komunikacija med njimi 

izrazitejša in takrat so komentirali, ocenjevali svoje rešitve glede na 

uporabo, kot podajali mnenja, pripombe k rešitvam ostalih otrok. 

Kadarkoli je kateri od otrok odklanjal hrano in ni želel jesti zajtrka ali 

kosila, so ga posamezniki kaj hitro začeli prepričevati, naj saj malo 

poizkusi, ker bo drugače zbolel. Večkrat sem zasledila prepričevanja 

med otroki o določenih stvareh. Ta povratna informacija mi je dala 

vedeti, da smo na pravi poti in da otroci že rešujejo določene situacije 

brez mojega vključevanja in včasih pojasnjevanja kaj, kako, zakaj. 

 

Počitek v vrtcu, kot dnevna rutina in se izvaja vsakodnevno po kosilu, 

je dobil svoj namen in pomen skozi otroške oči. Otroci so preko svojih 

ugotovitev in mnenj presojali, zakaj telo potrebuje počitek in spanje. 

Čeprav glede na starost nismo imeli nikakršnih težav glede počitka v 

vrtcu, so otroci bolj zavestno doživljali sam počitek in to je bil tudi naš 

namen. Pri igri na prostem sem nekega dne, neopazno in brez 

predhodnega dogovora na travnato površino prinesla večji bazen. 

Ker je bilo nekoliko slabo vreme, ga nisem napolnila z vodo. 

Opazovala sem otroke, kako se bodo lotili igre in želela sem ugotoviti, 

koliko časa bo bazen brez vode zanimiv za igro. Ob tem sem jim 

postavljala razmišljajoča vprašanja: »Kaj ti pomeni bazen brez vode? 

Kaj delaš v bazenu brez vode in zakaj si v njem?« Otroci so spontano 

narisali risbice o tem, kaj radi delajo. Večina nastalih risbic je bila 

povezana z gibanjem. Komentirali so jih med seboj in med drugim 

sem zasledila poglobljene razgovore med otroki. 

  

Primeri dejavnosti: opazuje sebe in druge otroke, kako zazna 

nevarnost in kako se obvaruje; proučevanje, zakaj in kako nekaj 

nared; kaj dela moje srce; zakaj se lahko gibljem; otrok izvaja naravne 
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oblike gibanja; sodeluje v različnih elementarnih igrah (lovljenje, 

skrivanje …); vključi se v sprostitvene dejavnosti; igre za razgibavanje; 

valjanje, kotaljenje po hribu navzdol; rajalne in gibalne igrice; petje 

in uprizarjanje; risanje. 

 

ZAKLJUČEK 

Glede na to, da smo najprej raziskovali zaprt tip (Kakšno je moje telo 

od znotraj?), v katerem so si otroci pridobili določeno znanje o 

svojem telesu, lahko potrdim, da so bistveno lažje sodelovali v 

procesu reševanja problema odprtega tipa (Kaj lahko naredim s 

svojim telesom?). Zanimivo jih je bilo opazovati pri igri kot sami, saj 

so z dneva v dan iskali še kaj nam ne znanega. Lahko trdim, da je igra 

otrok postala vse bolj ustvarjalna in v skupini je bilo opaziti manj 

glasne komunikacije. Ves čas raziskovanja so aktivno sodelovali in se 

veselili vsakega napredka. Vsaka izmed dejavnosti je bila zanje 

nekakšen izziv, obenem pa se je razširila v novo idejo, ki so jo želeli 

raziskati. Priznam, da sem se tudi sama navdušila nad takim načinom 

dela, saj sem ugotovila, da tako pride do izraza vsak posameznik. 

Samo vzdušje pri delu je bilo prijetno in otroci sproščeni. Vsako novo 

vprašanje, ki se pojavi pri reševanju ali raziskovanju, spodbudi otroke 

k iskanju novih odgovorov, nas vzgojitelje pa obogati z novimi 

izkušnjami. 

Pogovor otrok: 

A: »Če jaz spim, tud  moje telo spi.« 

B: »Sam pr men pa ni tako.« 

A: »Ja, če jaz spim, tud moje telo spi; če jaz berem, tud moje telo rado 

bere knjige.« 

B: »Tvoje telo ne more brat, a ma usta?« 

A: »Saj nisem mislu tko.« 

B:«Oh, pr men je pa drgač.« 

C:«Moje telo zato spi, ker je bil tok cajta buden.« 

D:«Ko jest spim, tud telo spi, a veš.« 
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Mojca Berce: Jesenske dogodivščine z gozdnimi palčki – 

poučevanje po pedagoškem pristopu Storyline  

 

Povzetek: S prispevkom želim predstaviti način poučevanja po 

mednarodno priznanem pedagoškem pristopu Storyline. S prvošolci 

smo se skupaj z gozdnimi palčki odpravili na zanimivo jesensko 

pustolovščino, v kateri smo poglobili znanje o jeseni in o gozdu kot o 

življenjskem prostoru. V praktičnem delu so učenci s pomočjo pisem, 

ki sta jih napisali botra Jesen in gozdni palčki ter preko mojih ključnih 

vprašanj, vstopili v jesensko zgodbo. Bili so visoko motivirani in 

pripravljeni na raziskovanje in učenje. Skrbno so izpolnili vse gozdne 

naloge in izdelali vsak svojega gozdnega palčka. V sodelovanju s 

sošolci in s pomočjo nevihte možganov, so izdelali plakat o jeseni ter 

palčkom pripravili druženje in jesensko presenečenje. 

 

Ključne besede: Storyline pristop, jesen, gozdni palčki, integracija 

spoznavanja okolja z glasbo, likovno umetnostjo in matematiko, 

visoka motivacija za učenje 

 

Abstract: With this article I want to present the way of teaching 

according to the internationally recognized pedagogical approach 

called Storyline. Together with the forest gnomes we went on an 

interesting autumn adventure with our first-graders, in which we 

deepened our knowledge about autumn and the forest as a habitat. 

In practical part the children entered the autumn story through the 

letters that were written by the godmother Autumn and forest 

gnomes and also through my key questions. They were highly 

motivated and ready to explore and learn.  They carefully completed 

their forest tasks and even made their own forest gnome. When 

collaborating with their classmates and through brainstorming, they 

made a poster about autumn and also organized a get-together with 

an autumn surprise for the gnomes.  

 

Keywords: Storyline approach, autumn, forest gnomes, integration 

of nature study with music, visual art and math, high study 

motivation 
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UVOD 

Leta 2015 sem se udeležila seminarja Pedagoški pristop – Storyline, 

ki me je zelo navdušil. Tri leta kasneje sem v Ljubljani prisostvovala 

na tridnevni mednarodni konferenci z naslovom  Storyline – the next 

generation. Od takrat naprej vsako leto z učenci pripravim vsaj en 

projekt, ki temelji na pristopu Storyline. V članku sem v uvodnem 

delu predstavila ključne elemente pedagoškega pristopa Storyline. V 

osrednjem delu sem sledila strukturi pristopa Storyline in skozi šest 

epizod opisala naš razredni projekt z naslovom Jesenske 

dogodivščine z gozdnimi palčki. Projekt se je odvijal šest tednov, in 

sicer vsak četrtek.   

 

Cilji, ki so me vodili pri izvedbi projekta 

Pri poučevanju vedno iščem načine, ki omogočajo celostno 

poučevanje in integracijo različnih predmetov, zato sem s Storyline 

pristopom želela uresničiti sledeče cilje: 

− Učenci naj pri usvajanju novega znanja izhajajo iz svojega 

predznanja. 

− Učenci naj k učenju pristopajo celostno, aktivno, preko čim več 

čutil in s sodelovalnim učenjem. 

− Učenci naj bi tekom projekta doživljali živo interakcijo med seboj 

in z učiteljem. 

− Pri učencih sem želela razvijati talente ter socialne in 

komunikacijske kompetence, ki pri frontalnem pouku ne pridejo 

toliko do izraza. 

Predstavitev pedagoškega pristopa Storyline  

Storyline pristop ima svoje začetke na Škotskem, kjer se je na podlagi 

ideje o celostnem pristopu in zahtev po integriranem kurikulumu 

najprej razvila strategija prvotno imenovana »Tematsko delo«, danes 

pa splošno znana in mednarodno priznana kot pedagoški pristop 

Storyline (Nakrst, 2015, str. 18). Pri pedagoškem pristopu Storyline 

gre za strategijo poučevanja in učenja na spodbuden, učinkovit in 

kreativen način. Ključno pri tem pristopu je, da učitelj oblikuje potek 

zgodbe (line) in s pomočjo vprašanj, ki so odprtega tipa, sproži v 

učencih nešteto idej za reševanje različnih izzivov, preko katerih 

učenci ustvarjajo in razvijajo zgodbo (story). To predstavlja visoko 

motivacijo za delo, saj znotraj okvirjev, ki jih postavi učitelj, učenec 

dobi občutek svobode, da sam odloča, kako bo v neki situaciji zgodbo 

nadaljeval (Nakrst, 2015, str. 20).  

 

Storyline epizode 

Vsaka Storyline tematika je zaporedna in razdeljena na šest epizod. 

Nakrst (2015, str. 27) navaja, da je načrtovanje Storyline tematik 

praviloma sledeče: 

− V prvi epizodi imamo opravka z »uokvirjanjem« oz. začetnim 

nastajanjem zgodbe. 

− V drugi epizodi ustvarimo figure in njihovo identiteto. 

− V tretji epizodi ustvarimo prostor ter raziskujemo način življenja 

ustvarjenih figur. 
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− V četrti epizodi imamo opravka z incidenti ali dogodki, na katere 

se moramo odzvati in jih raziskati.  

− Peta epizoda predstavlja t. i. »najvišjo točko« oz. dogodek, ki je 

lahko izpeljan kot praznovanje.  

− Zadnja, šesta, epizoda prinaša možnost za učenčevo refleksijo 

svojega dela. 

 

Na izobraževanjih, ki sem se jih udeležila pri Lei Nakrst, začetnici 

pristopa Storyline v Sloveniji, sem izvedela, da lahko drugo in tretjo 

epizodo tudi zamenjamo, če se to pokaže kot smiselno pri izvedbi 

projekta. Veliko sem se naučila tudi o oblikovanju ključnih vprašanj, 

ki spodbujajo razmišljanje in metakognicijo. Pomagata namreč pri 

spremljanju in samonadzoru učenja, še zlasti pri učnih urah, kjer so v 

središče postavljeni učenci (Godinho, 2007, str. 12). 

 

Praktični primer obravnave jeseni po pedagoškem pristopu 

Storyline 

Učni cilji po predmetih 

Spoznavanje okolja (UN Spoznavanje okolja, 2011, str. 7, 11, 12, 18, 

19): 

− Spoznajo časovni potek dogodkov, uporabijo nekatere osnovne 

izraze za opredeljevanje dogodkov, kot so: prej, potem, včeraj, 

danes, jutri, teden, dnevi v tednu, letni časi.  

− Znajo opisati razliko med dnevom in nočjo. 

− Spoznajo osnovne izraze za dele dneva. 

− Spoznajo, kako vreme jeseni vpliva na ljudi, živali in rastline.  

− Spoznajo, kaj potrebujejo živa bitja za življenje. 

− Iščejo razlike in podobnosti med rastlinami v gozdu. 

− Pripovedujejo o spremembah v naravi, ki se jeseni dogajajo pri 

živalih, ljudeh in rastlinah. 

− Usmerjeno opazujejo in uporabljajo več čutil.  

− Razvrščajo po skupnih lastnostih in razlikah (po enem kriteriju 

spremenljivk). 

− Preprosto povezujejo dve spremenljivki (čim …, tem …), 

povezujejo vzrok s posledico (zato, ker). 

− Delajo s slikovnimi viri.  

  

Matematika (UN Matematika, 2011, str. 64): 

− Berejo podatke iz preglednic in prikazov.  

− Predstavijo zbrane podatke. 

 

Glasbena umetnost (UN Glasbena umetnost, 2011, str. 6, 7): 

− Z glasom in glasbili izvajajo enostavne ritmične in melodične 

vzorce ter poglabljajo glasbeni spomin. 

− Spremljajo petje in izreko z lastnimi in Orffovimi glasbili. 

− Razvijajo občutljivost za kombinacije zvočnih barv, sozvočja in 

ritma. 

− Raziskujejo zvočne barve in z njimi izražajo zvočne zamisli. 

 

Likovna umetnost (UN Likovna umetnost, 2011, str. 10): 



27 
 

− Razvijajo prostorske predstave. 

− Pri oblikovanju figure so pozorni na stabilnost kiparskega izdelka. 

− Spoznavajo postopke oblikovanja kipov iz različnih materialov. 

 

Potek projekta 

Prva epizoda: Motivacija 

V začetku oktobra nas je v razredu presenetilo pismo botre Jeseni 

(Priloga 1 – Pismo botre Jeseni). Učenci so bili močno vznemirjeni, ko 

sem jim pokazala palčkov listek, katerega bo vsak dobil, ko bo izpolnil 

gozdne naloge. Komaj so čakali naslednjega dne, ko smo se podali na 

gozdno pustolovščino.  

Druga epizoda: Prostor – friz 

Na poti v gozd smo občudovali pisane barve, v katere se je odela naša 

domača pokrajina. Ko smo prispeli v gozd, smo sledili navodilom 

botre Jeseni: 

− Usedli smo se v krog, zamižali in prisluhnili zvokom iz narave. 

− Nato smo opazovali gozdna drevesa in med seboj primerjali 

listavce in iglavce. Ugotovili smo, da se nahajamo v mešanem 

gozdu. 

− Gozdne plodove smo prirejali k ustreznim listavcem in iglavcem.  

− Poiskali smo gozdno jaso ob robu gozda in si ta življenjski prostor 

natančno ogledali, da ga bodo učenci znali oblikovati tudi v 

razredu. 

− Nabrali smo veliko gozdnega materiala, iz katerega bodo učenci 

ustvarili gozdne palčke in njihov življenjski prostor. Učenci so 

predlagali, da bi jaso najlažje oblikovali s pomočjo mahu, zato je 

stekla prava akcija iskanja mahu. 

− Navdušeni nad tem, kakšno bogastvo se skriva v gozdu in na 

gozdnih tleh pod šelestečim listjem, smo se vrnili v razred.  

− V razredu smo en kotiček namenili izključno Storyline projektu. 

Učenci so oblikovali življenjski prostor. Iz kartona so naredili 

gozdna drevesa. S pomočjo mahu so oblikovali jaso ob robu 

gozda. Liste, ki smo jih prinesli v razred, smo najprej dali med 

časopisni papir in jih obtežili, da so se zravnali, potem so jih 

učenci razvrstili pod ustrezno drevo in s tem pokazali, da listje 

jeseni, potem ko spremeni barvo, tudi odpade z dreves.   

− Gozdne plodove, ki smo jih našli v gozdu, smo prav tako razvrstili 

in jih priredili k ustreznemu listavcu: k bukvi žir, k hrastu želode, 

k javorju padalca in k pravemu kostanju kostanje. 

− Nastal je čudovit življenjski prostor za gozdne palčke. Vizualizacijo 

dela v Storyline terminologiji imenujemo friz. Friz razred poživlja 

in hkrati osmišlja delo ter razumevanje dela po pristopu Storyline. 

Tako učenci razumejo, da je njihovo delo pomembno, hkrati pa 

vedo, da učitelj od njih zahteva, da trud, vložen v delo, tako obdrži 

visoko kvaliteto (Nakrst 2015, str. 30). 

− Učenci so dobili tudi obljubljeno darilo botre Jeseni – palčkove 

listke. Vsak je svoj palčkov list pritrdil na svojega palčka. Nanj je 

napisal palčkovo ime in tako so se lahko nemoteno klicali po 

imenih. 
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Slika 1: Darilo botre Jeseni, palčkov listek 

Vir: Lasten 

 

Tretja epizoda: Figure s kratko biografijo oseb  

Sledilo je izdelovanje gozdnih palčkov. Učenci so uporabili storže in 

gozdne plodove, listke in mah. Vsak učenec je oblikoval svojega 

gozdnega palčka. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Izdelovanje gozdnih palčkov 

Vir: Lasten 

 

Učenci so vsakemu palčku izdelali osebno izkaznico, v kateri je bila na 

eni strani fotografija palčka, na drugi strani pa osebni podatki (ime 

palčka, starost, njegov značaj in v čem je dober oziroma kaj zna). 

Predhodno smo se morali pogovoriti tudi o možnih karakteristikah 

figur. S pomočjo nevihte možganov smo jih zapisali na poseben 

plakat. 
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Slika 3: Nevihta možganov o možnih karakteristikah figur 

Vir: Lasten 

 

Nekateri so bili pri izpolnjevanju osebne izkaznice že povsem 

samostojni. Tistim, ki še niso znali pisati, sva pomagali z vzgojiteljico, 

tako da so ime palčka zapisali sami, ostale podatke sva po njihovem 

nareku zapisali midve. 

 

 

 
Slika 4: Primera palčkove osebne izkaznice 

Vir: Lasten 

 

Palčki so se na gozdni jasi tudi spoznali med seboj. Drug drugemu so 

povedali, kako jim je ime, koliko so stari, kakšen je njihov značaj in 

kaj vse znajo oziroma v čem so dobri. 
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Četrta epizoda: Vmesni dogodek 

Čez en teden je otroke presenetilo pismo palčkov. Našli so ga na 

gozdni jasi. V jutranjem krogu smo ga z velikimi pričakovanji prebrali 

(Priloga 2 – Pismo palčkov). Učenci so bili zelo vznemirjeni in hkrati 

ponosni, da jih palčki prosijo za pomoč. Iskali so ideje, kako jim 

razložiti, kaj se dogaja z naravo jeseni. Odločili so se, da bodo s 

pomočjo plakata palčkom razložili, kaj se dogaja z naravo jeseni, in 

da sta slana ter megla redna spremljevalca jeseni. Vremenske 

spremembe vplivajo tudi na oblačila ljudi, na sadje in zelenjavo, na 

jesenske barve v gozdu, na gozdne sadeže in plodove ter na živali v 

gozdu. Bili so zelo motivirani, razdelili so se v štiri skupine in obdelali 

vreme, živali, ljudi in naravo v gozdu. Poiskali so slikovni material in 

naredili plakat, s katerim bodo palčkom predstavili vse značilnosti 

jeseni. Močno jih je pretreslo dejstvo, da so palčki včasih osamljeni. 

S pomočjo nevihte možganov sva z vzgojiteljico na plakat zapisovali 

njihove predloge, kako jim pomagati. Bilo je več dobrih idej, zato so 

učenci za jesensko druženje in praznovanje izbrali tri izmed njih: 

− priprava zvočne podobe, ki se ob robu gozda odvija skozi dan, 

− koncert jesenskih pesmi, 

− veverice, ki so jih že izdelali iz gline, bodo prestavili k palčkom na 

gozdno jaso. 

 

Naslednji dan so palčkom napisali pismo in jih obvestili, da jim bodo 

čez en teden, v četrtek, razložili vse o jeseni, čez štirinajst dni pa jim 

bodo pripravili jesensko praznovanje s presenečenjem (Priloga 3 – 

Pismo za palčke). V prvem tednu so učenci pri urah spoznavanja 

okolja zbrali ves slikovni material in po skupinah izdelali plakat ter se 

pripravili za poročanje vsak svojemu palčku. Pri urah glasbene vzgoje 

in matematike so v dveh tednih pripravili preglednico, posneli zvočno 

sliko gozda in pripravili pesmi za jesenski koncert. 

Peta epizoda: Praznovanje 

Na jesenskem praznovanju so palčke presenetili z zvočno sliko, v 

katero je odeta gozdna jasa v različnih delih dneva. Pri pripravi 

zvočne slike so učenci najprej našteli, katere glasove lahko slišimo v 

gozdu. Dogovorili smo se, kdaj tekom dneva slišimo ptice, otroške 

glasove, palčkovo pesem, delo v gozdu, šelestenje listov in živali, kot 

sta sova in volk. Vse naštete glasove in zvoke smo po skupinah 

predstavili z Orffovimi in lastnimi inštrumenti. Učenci so zbrano 

sledili palčki, s katero sem se pomikala po posameznih delih dneva. 

Vsaka skupina se je oglasila le tisti del dneva, ki ga je imela 

označenega. Tako smo dobili primer ene od zvočnih podob, ki se 

tekom dneva in noči odvijajo v gozdu in na jasi. 
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Slika 5: Zvočna podoba gozda, ki se odvija tekom dneva in noči 

Vir: Lasten 

 

Kot so obljubili, so se na praznovanju palčkom pridružile tudi 

veverice, ki bodo sedaj vedno v družbi palčkov.  

 

 
Slika 6: Palčki dobijo družbo veveric in plakat o jeseni 

Vir: Lasten 

 

Osrednja točka našega praznovanja je bil koncert jesenskih pesmi. 

Učenci so naju z vzgojiteljico prosili, naj posnameva tako zvočno sliko 

gozda kot koncert pesmic, da bodo posnetke palčki lahko poslušali 

tudi takrat, ko jim bo dolgčas ali ko bodo osamljeni. En dan pred 

praznovanjem so se učenci domislili, da lahko na praznovanje od 

doma prinesejo gozdne plodove in sadeže, s katerimi bi razveselili 

veverice in palčke. Predlagali so, da kar bi jim ostalo od praznovanja, 

bodo lahko spravili kot zalogo hrane za zimo. 

Šesta epizoda: Evalvacija 

Vsako opravljeno delo zahteva tudi refleksijo. S pogledom nazaj smo 

ugotovili, kaj je bilo učencem najbolj všeč in kaj najmanj. Negativnih 
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izkušenj učenci niso doživeli, so pa nekateri povedali, da jim je bilo 

najtežje, ko so morali brati razpredelnico in zaigrati na svoje 

inštrumente le ob določenem delu dneva. Nekatere je skrbelo, ali 

bodo svojemu palčku znali dovolj nazorno razložiti vse spremembe, 

ki se jeseni zgodijo v naravi. Tukaj so boljši učenci z veseljem priskočili 

na pomoč učencem, ki so imeli težave s predstavitvijo plakata 

svojemu palčku. Kljub določenim strahovom in skrbem je bilo vsem 

skupno to, da jim bo druženje z gozdnimi palčki ostalo v nepozabnem 

spominu. 

 

ZAKLJUČEK 

Učenci so tekom celotnega projekta k učenju pristopali celostno 

preko vseh čutil. Potekala je tudi integracija spoznavanja okolja, 

likovne in glasbene umetnosti ter matematike. Delo je bilo 

zasnovano na učenčevih predhodnih izkušnjah, ki jih že imajo o jeseni 

in o gozdu kot o življenjskem prostoru. V času izpeljave projekta so 

učenci znanje dopolnili in poglobili. Bili so visoko motivirani. Vsak 

teden so komaj čakali četrtka, ki je bil naš dan za »Storyline projekt«. 

Posamezni učenci so se tudi druge dneve med odmori družili s palčki. 

 

Zanimivo jih je bilo opazovati, kako je vsak učenec vzel svojega palčka 

k sebi v naročje in ga s pomočjo plakata učil vseh značilnosti jeseni.  

Ne da bi se zavedali, so s tem, ko so učili palčke, največ naučili sebe. 

Tistim, ki jim je bilo težko ob predstavitvi plakata, so radi priskočili na 

pomoč tudi govorno in učno sposobnejši učenci. Preko izvajanja 

zvočne slike so spontano utrjevali dele dneva in se učili 

sodelovalnega učenja, ko so z Orffovimi glasbili upodobili zvočno 

sliko svojega dela dneva. Tudi ustvarjalnosti jim ni manjkalo, ko so si 

kot skupina z zvočili izmislili svoj lastni ritem. Učili so se brati tudi 

preglednico, ker ob določenem delu dneva v gozdu slišimo več 

različnih zvokov. Zbrano so sledili oznakam v preglednici in mojim 

gibom, ko sem se premikala med posameznimi deli dneva in svojo 

zvočno sliko z Orffovimi inštrumenti zaigrali le takrat, ko so bili na 

vrsti. Tekom projekta so učenci krepili tudi empatijo in sočutje, kajti 

močno se jih je dotaknila osamljenost palčkov in jih hkrati visoko 

motivirala  pri iskanju rešitev in aktivnosti, ki bi palčke razvedrile v 

njihovi osamljenosti.  

 

S pomočjo mednarodnega pristopa Storyline smo uspešno zaključili 

jesenski projekt. Ob zaključku projekta vedno opravim tudi 

samorefleksijo. Ker je delo po pristopu Storyline v osnovi drugače 

naravnano od tradicionalnega načina dela, je še toliko bolj 

pomembno, da kljub drugačnemu načinu dela ostanem znotraj 

učnega načrta. Uspelo mi je, da so otroci  ves čas imeli občutek, da 

sami kreirajo dogodivščine s palčki, a hkrati sem s pomočjo pisem in 

vmesnih vprašanj nad njimi ves čas držala rdečo nit, da so tekom 

celotnega projekta uresničevali cilje iz učnega načrta.  
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PRILOGE 
Priloga 1: Pismo botre Jeseni 

DRAGI PRVOŠOLCI! 

SEM BOTRA JESEN. POZNATE ME ŽE IZ VRTCA. VSAKO LETO VAS OBIŠČEM NA ZAČETKU 

JESENI. SEDAJ STE ŽE PRVOŠOLCI IN POSTALI STE DOVOLJ STARI, DA VAM ZAUPAM NOVO 

SKRIVNOST. 

BI JO RADI IZVEDELI? 

DOBRO POSLUŠAJTE! V MESECU OKTOBRU, KO SE NARAVA ODENE V PISANE BARVE JESENI, 

V GOZDU OŽIVIJO GOZDNI PALČKI. TUDI PRI VAS BODO OŽIVELI, A LE, ČE BOSTE IZPOLNILI 

VSE GOZDNE NALOGE IN SI TAKO PRISLUŽILI  VSAK SVOJ PALČKOV LIST. 

GOZDNE NALOGE: 

1. USEDITE SE V KROG, ZAMIŽITE IN PRISLUHNITE ZVOKOM NARAVE. 

2. OPAZUJTE GOZDNA DREVESA IN MED SEBOJ PRIMERJAJTE LISTAVCE IN IGLAVCE.  

3. POIŠČITE GOZDNE PLODOVE IN JIH PRIREDITE K USTREZNIM LISTAVCEM IN IGLAVCEM. 

4. OB ROBU GOZDA POIŠČITE GOZDNO JASO IN SI JO NATANČNO OGLEJTE, TO BO 

ŽIVLJENJSKI PROSTOR VAŠIH PALČKOV. 

5. NABERITE GOZDNI MATERIAL, IZ KATEREGA BOSTE USTVARILI GOZDNE PALČKE IN NJIHOV 

ŽIVLJENJSKI PROSTOR. 

Priloga 2: Pismo palčkov 

DRAGI PRVOŠOLCI! 

VESELI SMO, DA SMO ZAŽIVELI V VAŠI UČILNICI. UREDILI STE NAM ČUDOVIT ŽIVLJENJSKI 

PROSTOR. RES SMO VAM HVALEŽNI. 

VČERAJ  ZJUTRAJ SE NAM JE PRIPETILO NEKAJ NENAVADNEGA. ČEZ DAN NAM JE BILO ŠE 

PRIJETNO TOPLO, PONOČI PA JE BILO ODPRTO OKNO IN POSTALO JE ZELO MRZLO. ZELO NAS 

JE ZEBLO. ŠE BOLJ NENAVADNO JE BILO TO, DA JE BILA ZJUTRAJ JASA BELA. ALI MOGOČE 

VESTE, ZAKAJ? OPAZILI SMO TUDI, DA SE ZGODAJ ZJUTRAJ NI NIČ VIDELO SKOZI OKNO. RES 

SMO SE NELAGODNO POČUTILI. K SREČI SMO SE ČEZ DAN SPET PRIJETNO OGRELI. TUDI BELA 

BARVA NA JASI JE IZGINILA. 

RADI BI VAM ZAUPALI ŠE NEKAJ. NA GOZDNI JASI SMO POPOLDNE IN ZVEČER VČASIH ZELO 

OSAMLJENI. ALI NAM LAHKO KAKO POMAGATE? 

VAŠI PALČKI 

Priloga 3: Pismo za palčke 

DRAGI NAŠI PALČKI! 

VAŠEGA PISMA SMO SE ZELO RAZVESELILI. ZA VAS BOMO V ENEM TEDNU PRIPRAVILI 

PLAKAT O JESENI, V KATEREM BO VSAK OD NAS SVOJEMU PALČKU RAZLOŽIL, KAJ SE DOGAJA 

Z NARAVO JESENI. 

HVALA, KER STE NAM ZAUPALI TUDI, DA STE VČASIH OSAMLJENI. TO NAS JE MOČNO 

PRETRESLO. OBLJUBIMO VAM, DA BOMO TAKOJ PO IZDELAVI PLAKATA PRIPRAVILI 

PRESENEČENJE IN ORGANIZIRALI NAŠE SKUPNO DRUŽENJE IN JESENSKO PRAZNOVANJE.  

SMO SKUPAJ Z VAMI IN KOMAJ ČAKAMO, DA SE SREČAMO NA NAŠEM PRAZNOVANJU. 

VAŠI PRIJATELJI IZ 1. R 

 

MOJCA BERCE, prof. razrednega pouka 

mojca.berce@os-zelezniki.si 
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Nuša Berendijaš: Šolsko gledališče ni le igra 

 

Povzetek: Učencem na naši šoli želimo nuditi nekaj več. Radi jih 

postavljamo pred izzive, saj jih z veseljem sprejmejo in se z njimi 

soočijo. Seveda, pa se najdejo tudi učenci, ki potrebujejo nekaj 

spodbude. Želela sem, da učenci skozi gledališko igro spoznajo 

marsikaj o sebi, dvignejo raven retorike, izgubijo strah pred 

nastopanjem ter dvignejo samozavest. Predvsem pa, da sodelujejo in 

krepijo socialne veščine, saj je ti dve vrednoti, današnji svet 

tehnologije, potisnil na rob. V članku bom predstavila proces 

ustvarjanja predstave, zaplete in rešitve, medpredmetno 

povezovanje in sodelovanje učiteljev na različnih področjih, saj smo 

le tako lahko uprizorili dobro gledališko igro. Skozi celoten proces 

ustvarjanja, so se naučili, da so soigralci lahko najboljši prijatelji in 

kako pomembno je sodelovanje vseh, da predstava uspe. Ob 

zaključnem uspehu gledališke predstave smo se odločili tudi za 

nadgradnjo, in sicer za sodelovanje na Državnem tekmovanju 

prihodnje šolsko leto ter za sodelovanje v projektu »Teden 

umetnosti«. 

 

Ključne besede: gledališče, igra, sodelovanje, samozavest, retorika 

 

Abstract: We wish to offer something more to the students at our 

school. We like to challenge them and they are delighted to accept 

any challange and face it. Of course, there are also students who 

need some encouragement. I wanted the students to learn a geat 

deal about themselves through theater, raise their level of rhetoric, 

lose their fear of performing and raise their self-confidence. Above 

all, to collaborate and strengthen social skills, as these two values 

have been pushed aside by today's world of technology. In the 

article, I will present the process of creating the play, complications 

and solutions, cross-curricular integration and cooperation of 

teachers in various fields, because this is the only way we were able 

to stage a good theatrical play. Throughout the entire creative 

process, students learned that co-stars can be best friends and how 

important everyone's cooperation is to make the show a success. 

After reaping success at the final theater performance, we also 

decided to upgrade, namely to participate in the National 

Competition next school year and to participate in the "Week of Art" 

project. 

 

Keywords: theatre, play, cooperation, self-esteem, rhetoric 
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UVOD 

Sediš v dvorani, na odru se prižgejo luči, zasliši se pompozna glasba, 

dva viteza se z meči bojujeta, glasno vzklikata, meča se krešeta … Niti 

na misel ti ne pride, da bi sredi tako zanimivega dogajanja zapustil 

sedež. 

Ljudje smo radovedni, vedno nas zanima, kaj se dogaja z drugimi, pri 

drugih. Umetnost, ki zgodbe iz naših življenj v živo uprizarja pred 

nami, se imenuje gledališče. Gledališče otrokom ne predstavlja le 

igre, saj med samim procesom ustvarjanja spoznajo skrite kotičke 

sebe. Vsaka gledališka igra je edinstvena, vsaka nosi svojo sporočilo 

in vzgaja tako igralce, kot gledalce. Igralci vnesejo v predstavo svoje 

izkušnje, razmišljanje in čustva. Skozi igro se odražajo marsikateri 

psihološki in sociološki procesi posameznika, ki pozitivno vplivajo na 

samopodobo, sploh ob pohvalah. Gledališče ustvarjalce uči 

spoštovanja, kako usklajevati mnenja, se poslušati, sprejemati ideje 

drugih, krepiti besedišče in retoriko in seveda kako komunicirati. Z 

vsemi temi vrednotami se razvija tudi otrokova inteligenca. Z 

ustvarjanjem gledaliških iger se učenci učijo novih stvari, sprejemati 

nove strategije, nove veščine in mednje sodi tudi, kako kritično 

razmišljati, misliti s svojo glavo. 

 

Kaj je gledališče? 

Gledališče se imenuje literarni žanr, sestavljen iz sklopa dramskih del, 

zasnovanih za predstavitev na odru. Etimološko beseda gledališče 

prihaja iz grške θέατρον (théatron), kar posledično izhaja iz θεᾶσθαι 

(theasthai), kar pomeni »gledati«. Gledališče je del tako imenovane 

uprizoritvene umetnosti, ki združuje področja performansa, kulise, 

glasbe, zvoka in predstave (Enciklopedija). Gledališče spremlja 

človeka že približno 2500 let in posnema družbo, je ogledalo tega, kar 

se v družbi dogaja. Beseda gledališče ima več pomenov: to je 

ustanova, v kateri uprizarjajo odrske predstavitve, in tudi ime za vse 

umetnosti, ki temeljijo na uprizarjanju – od tragedije in komedije do 

opere in baleta, pa tudi uličnega gledališča.  

 

Mladino danes težje prepričamo, da gredo v gledališče in si ogledajo 

predstavo, saj so mnenja, da si vse lahko ogledajo na televiziji ali 

spletu, vendar je film samo ena od mnogih kopij, medtem ko ti 

gledališče ponuja enkratno izkušnjo, z zvokom v živo, igralci na odru, 

sceno, kostumi in občinstvom. Gledališče sestavlja igralec, prostor, 

svetloba, oprema in gledalec. Vse komponente so med seboj v 

odnosu in sodelujejo (Lukan, 2000, str. 11). 

 

Zgodovina gledališča 

Zametki gledališke umetnosti segajo daleč nazaj, v čas starodavnih 

civilizacij. Stara ljudstva so v verskih obredih pela in plesala na čast 

bogov. Obrede so izvajali svečeniki skupaj z verniki, preoblečeni v 

kostume iz živalske kože, ločja in lubja. Nekateri menijo, da so bila 

kronanja in pogrebi že gledališka besedila, vendar so to bila le 

navodila za potek množičnega obreda, ne pa prava dramska besedila. 

V teh obredih so bili sicer svečeniki igralci, občinstvo pa božanstva. 
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Gledališče se je razvilo in rodilo v Grčiji, v 6. stol. pred našim štetjem. 

Vodja zbora, Grk Tespis, je postal prvi igralec in z zborom vodil dialog. 

Ker je vzpostavil temelje sodobnemu gledališču, je njegovo ime 

postalo sopomenka za igralsko umetnost. Tepis je tako bil prvi 

samostojni igralec, ki je igral vlogo boga. Do takrat je to bila pravica 

svečenikov in kraljev. Gledališča v Grčiji so uprizarjala tragedijo, 

satiro, komedijo. Tragedija prikazuje nesoglasja med bogovi in 

ljudmi, satira s posmehom kritizira družbene in politične razmere, 

komedija pa na šaljiv način obravnava človeške napake. Največji pisci 

grških tragedij so bili Sofokles, Ajshil in Evripid. Grki so gledališča 

poimenovali theatron, kar pomeni prostor za gibanje. Zgrajena so 

bila na pobočje hriba, bila so okrogle oblike in zgrajena tako, da so 

bila izjemno akustična. Osrednji igralni prostor je obdajal polkrožen, 

stopničasto se dvigajoč avditorij. V Grčiji so lahko nastopali le moški, 

ki so igrali tudi ženske vloge. Odeti so bili v pisana in bogato okrašena 

oblačila. Rimljani so prevzeli gledališče od Grkov in ga nadgradili. V 

rimskem gledališču se pojavi uprizarjanje nasilja in grozljivi prizori, 

česar Grki niso poznali. Komedije so postale vedno bolj prostaške. 

Spreminjati so se začele v spektakel, ki je vključeval vrvohodce, 

akrobate, žonglerje in pantomimike. V času rimskega imperija so na 

odru lahko prvič nastopile ženske in sužnji. S prihodom krščanstva je 

gledališče postalo grešna oblika zabave. V Evropi so se začele 

pojavljati duhovni igre z versko vsebino. V obdobju renesanse, od 14. 

stoletja naprej, je gledališče doživelo velike spremembe. V Angliji so 

igre delovale pod pokroviteljstvom dvora. Kraljica Elizabeta je bila 

velika podpornica gledališča, zato se gledališče tega časa imenuje 

elizabetinsko gledališče. Gledališče je bilo zgrajeno v obliki 

osmerokotnika, imelo je tri nadstropja. Med najbolj znanimi je bilo 

gledališče Globe, kjer je ustvarjal dramatik W. Shakespeare. V 16. 

stoletju so Italijo zabavale potujoče igralske skupine. Takrat so v Italiji 

tudi prvič uprizorili opero. V 18. stoletju so se pojavila stalna 

gledališča. V razsvetljenstvu tudi Slovenija dobi prvo dramo, njen 

avtor je Anton Tomaž Linhart, delo pa Županova Micka. Po drugi 

svetovni vojni postaja gledališka dejavnost vse bolj pisana in 

razgibana. Danes so druge oblike zabave, kot so televizija, internet, 

kino osiromašila obisk gledališča. V svoji zgodovini je gledališče 

monogokrat skorja izumrlo. A je gledališče vendarle vsakokrat 

preživelo, ostalo resno in norčavo, očarljivo in predvsem živo 

(Gledališče, b. d.)  

 

Cilji in kompetence  

Cilje in kompetence sem zastavila dolgoročno, za celotno šolsko leto. 

Sestajali smo se en krat tedensko, po eno šolsko uro. Uspelo nam je 

izpeljati in uprizoriti dve predstavi, eno krajšo in eno daljšo, zato smo 

dosegli veliko ciljev: 

− Učenci pridobivajo znanja in veščine za razvoj lastnega 

kulturnega in svetovnega nazora, 

− oblikujejo pozitiven odnos do nacionalne, evropske in svetovne 

kulturno-umetniške dediščine ter njenega vključevanja v 

sodobnost, 
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− oblikujejo in udejanjajo zamisli in pobude v šolskem in lokalnem 

okolju, 

− sodelujejo s kulturnimi institucijami v kraju in širše, 

− učenci načrtujejo, pripravijo in izpeljejo dejavnost na šoli. 

 

Kompetence: 

− kritično mišljenje, 

− sodelovanje in komuniciranje, 

− ustvarjalnost, 

− samoregulacija (ZRSS, b. d.). 

 

Gledališče od A do Ž, od teorije do prakse 

Na šoli smo se podali v vode gledališča, saj je ta dejavnost že nekaj 

let v mirovanju. Učenci so skušali blesteti v odkrivanju sebe, v 

čarobnosti izražanja svoje domišljije in v užitku oblikovanja 

dramskega lika. Ker pa gledališče ni le igra, smo medse povabili tudi 

učence, ki jih zanima oblikovanje scene, kostumov, zvoka, luči … 

Gledališka skupina je namenjena učencem od 5.–9. razreda, srečevali 

smo se enkrat tedensko in oblikovali celotno gledališko predstavo. V 

svoj krog sem dobila izredno vedoželjne in za igro nadarjene učence 

sedmih in osmih razredov. Kot učiteljica sem se odločila, da bom 

učence vključila v celotno izvedbo predstave. Za izvedbo predstave je 

potrebno marsikaj, zato smo z učenci šli po korakih. Prvi korak je bil, 

seveda, izbira gledališke igre. Prvo uro smo se dogovorili, da vsak 

pripravi kakšen predlog in tako smo naslednjo uro, med vsemi 

predlogi, izbrali igro Alica v čudežni deželi. Ugotovili smo, da bomo 

za to igro težko našli že izdelan scenarij, zato sta dve učenki, z mojo 

pomočjo, napisali scenarij. 

 

Kaj je scenarij in kaj mora vsebovati? 

Scenarij je besedilo z opisi dogajanja in dialogi. Klasična sestava 

besedila mora vsebovati pet delov, in sicer zasnova, zaplet, vrh, 

razplet in razsnova. Besedilo je razdeljeno na prizore, vsebovati mora 

tudi didaskalije, to so opazke, ki so v besedilu napisane v oklepajih in 

igralca usmerjajo, kako naj kaj reče in naredi.  

 

Od scenarija do predstave 

Ko smo imeli scenarij spisan, smo vsi posedli v krog in se skušali v 

branju vlog. Na ta način so in smo ugotovili, katera vloga komu 

najbolj ustreza, oziroma se z vlogo najbolj poistoveti. Določili smo 

igralce, potrebovali pa smo tudi sceno, kostume, rekvizite, glasbo, 

ozvočenje. Odločili smo se, da bomo v igro vključili večino interesnih 

dejavnosti na naši šoli, od pevskih zborov, glasbenikov, plesalcev, 

zato smo scenariju dodali še te točke.  

 

Prve tri mesece smo imeli razne vaje, od bralne, izdelovalne, 

kontrolne s scenarijem v roki, brez scene in kostumov, zato je bil čas, 

da poskrbimo še za to. V navezi z majhnim lokalnim gledališčem, smo 

si priskrbeli določene kostume, gosenico in jastreba nam je pomagala 

zašiti učiteljica razrednega pouka, razne rekvizite, kot so krona, 
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budilka, klobuk, ušesa za zajca … So učenci, s pomočjo likovne 

učiteljice, ustvarili sami. Na vrsti je bila scena in ozadje. Za izdelavo 

le-te smo namenili štiri ure, pred predstavo pa še dodatne tri. Učenci 

so iz lepenke, krep papirja, starih obešalnikov, odpadnega blaga 

izdelali sceno, ki je bila uporabna na obeh straneh. Za čudežno deželo 

je bila scena bolj norčava, pisana, za vse ostale scena pa so upodobili 

gozd. 

 

 
Slika 1: Scena v izdelavi 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 2: Scena v izdelavi 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 3: Scena v izdelavi, flamingo 

Vir: Lasten 
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Slika 4: Scena v izdelavi 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 5: Končna scena na predstavi 

Vir: Lasten 

Medse smo povabili Otroški pevski zbor, ki nam je pomagal, da je Beli 

zajec imel veselo spremljavo in Mladinski pevski zbor, ki je dodatno 

dvignil nivo predstave. Z učiteljem glasbe sem sodelovala že od 

začetka leta, da so se učenci uspeli pripraviti tudi za ta nastop. Za 

glasbene vložke sta poskrbela učenca na klavirju in kitari, ki sta 

zapolnila vrzeli med premikanjem scene in poskrbela za dodatno 

napetost pri prizorih s kraljico in na sodišču. Za norčavost in smeh, pa 

so poskrbeli še naši plesalci, ki so se zelo dobro vživeli v svojo vlogo. 

Učitelj računalništva in dva učenca sta nam pomagala pri ozvočenju. 

Imeli smo namreč težavo, saj smo imeli samo tri brezžične mikrofone, 

zato smo si morali pomagati še s klasičnimi mikrofoni. Tukaj se je 

pošteno zapletlo, saj se igralcev ni slišalo, če so bili mikrofoni statični, 

na odru. Odločili smo se, da mikrofone odlagajo na tla in ga vzame 

tisti, ki ga pač potrebuje. Na srečo, se je to pokazalo kot dobro. Pri 

sceni si nismo želeli klasičnega, črnega ozadja iz blaga, zato smo 

izkoristili veliko platno in scene projicirali. Tudi pri tem nam je 

pomagal učitelj računalništva, s katerim smo imeli dodatno 

generalko, da si je zapisal, kdaj je treba menjati sceno. 

 



40 
 

 
Slika 6: Predstava Alica v Čudežni deželi (postavitev mikrofonov) 

Vir: Lasten 

 

Dan pred predstavo smo imeli generalko in tehnično vajo, na kateri 

ni nič potekalo gladko. Vendar iz izkušenj vem, da je vedno tako in na 

dan predstave učenci dajo vse od sebe. Naslednji dan smo vsi stopili 

skupaj in pripravili telovadnico za gledalce, torej prinesli stole, 

postavili sceno in ozvočenje. Trema je bila, seveda, prisotna pri vseh, 

napetost je bila na vrhuncu. Vendar je predstava tekla gladko, brez 

zapletov, zatikanj. Vodstvo šole in učenci so bili navdušeni. V mesecu 

januarju smo morali prekiniti z vajami za »Alico«, saj so nas prosili, če 

lahko pripravimo kratko predstavo za kulturni praznik ob 8. 

februarju. Aktivirala sem učence, ki so sedaj že vedeli, kako in kaj. 

Razdelili smo vloge, vključili našo učenko za izdelavo scene, za 

kostume pa smo poskrbeli iz lastne garderobe, saj smo ugotovili, da 

imamo zelo radi pust, zato se je našlo marsikaj doma. In tako smo 

ustvarili predstavo Turjaška Rozamunda, ki pa je potekala žal na 

daljavo, zaradi epidemioloških razmer in »mehurčkov«, kjer smo 

morali vzdrževati razdaljo. Igro smo teden dni pred praznikom 

posneli. Pri tem nam je bil ponovno v pomoč učitelj računalništva. Z 

učiteljem sva potem potrebovala kakšen dan, da sva to zmontirala in 

obdelala. Končno verzijo sva poslala učiteljem razrednikom, ki so jo 

na dan kulturne prireditve predvajali učencem v razredu. 

 

ZAKLJUČEK 

Gledališče ni le igra, to smo spoznali vsi udeleženci gledališke 

skupine. Pridobili smo mnogo veščin, sklenili prijateljstva, se naučili 

sodelovati, se soočiti s tremo in preskakovati ovire. Vse to je danes 

vredno veliko. V skupini je bilo skozi celotno leto čutiti pozitivno 

energijo, zato so bili učenci, ob uspehu predstave, izredno navdušeni. 

Tako navdušeni, da smo se odločili naslednje leto sodelovati na 

državnem tekmovanju. Dober glas je segel tako daleč, da si želijo 

ogledati predstavo še starši in še en krat vsi učitelji ter učenci tretje 

triade. Obljubili smo jim nove ponovitve, v prihodnjem šolskem letu 

2022/2023. V vsem navdušenju smo posneli še »triler« oziroma 

napovednik, saj smo z njim želeli sodelovati v natečaju, ki se je odvijal 

v maju, in sicer v okviru Tedna umetnosti, vendar nam je učiteljicam, 

ob vseh obveznostih, zmanjkalo časa za finese. S to dejavnostjo vsi 
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veliko pridobili in se veliko novega naučili, zato se bom trudila, da 

postane ta dejavnost zaščitni znak šole. 
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Martina Bobek: API pedagogika v vrtcu 

 

Povzetek: Otroke pritegne vse, kar je lepo, prijetno, drugače. Živimo 

v času, ko postaja stik z naravo vse bolj pomemben. Pri delu z otroki 

je pomembno, da razvijemo vse njihove potenciale, oz. da jim 

omogočimo izkušenjsko bogato in spodbudno okolje. V naši 

neposredni bližini vrtca se razprostirata gozd in travnik, ki nam 

ponujata raznoliko učno okolje, kjer se lahko z otroki igramo, 

raziskujemo, eksperimentiramo in usvajamo nova znanja, predvsem 

preko izkustvenega učenja, ki je zelo pomembno v nadaljnjem 

življenju. V nadaljevanju članka vam želimo predstaviti, kako 

pomembne so vsebine o življenju čebel, hortikulture, apiterapije, 

biodiverzitete, varovanja okolja in čebelarjenja, ki smo jih skupaj z 

otroki spoznavali, raziskovali v programu api – pedagogike.  

 

Ključne besede: narava, otroci, čebele, api – pedagogika, apiterapija 

 

Abstract: Children are attracted to everything that is beautiful, 

pleasant, different. We live in a time when contact with nature is 

becoming more and more important. When working with children, it 

is important to develop all their potentials, i.e. to provide them with 

an experience-rich and stimulating environment. In the immediate 

vicinity of our kindergarten, there is a forest and a meadow, which 

offer us a diverse learning environment, where we can play with the 

children, explore, experiment and acquire new knowledge, especially 

through experiential learning, which is very important in later life. In 

the rest of the article, we would like to present to you the importance 

of the content about the life of bees, horticulture, apitherapy, 

biodiversity, environmental protection and beekeeping, which we 

learned and explored together with the children in the api - pedagogy 

program. 

 

Keywords: nature, children, bees, api - pedagogy, apitherapy   
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UVOD 

Narava, čebele, cvetlice, med, cvetni prah, propolis, čebelji vosek, 

matični mleček, medovite rastline, opraševalci, kulturna dediščina  – 

veliko besed, ki so zelo pomembne za ohranjanje raznolike in zdrave 

narave ter našega zdravja.  Vse naštete stvari nas spremljajo v našem 

življenju doma in v vrtcu. Otroci v predšolski dobi so po naravi zelo 

radovedni in njihovo potrebo po raziskovanju in odkrivanju »novega 

znanja« lahko zadovoljimo z dejavnostmi, ki temeljijo na raziskovanju 

in učenju z izkušnjami. Seveda pa izkušnje in znanje obogatijo tudi 

znanje nas odraslih, ki ga prenašamo na otroke.  

 

Avtorica programa Api – pedagogika, Nina Ilič (Ilič, 2022, interno 

gradivo) navaja:  

Api – pedagogika je pedagoški program, ki povezuje več 

področij, optimalno poskrbi za razvoj otrok in pozitivno 

učinkuje na njihov čustveno – motoričen, psihosocialen in 

kognitivni razvoj. V svoji vsebini združuje različna področja: 

varstvo okolja, apiterapija (ciljno usmerjena uporaba čebeljih 

pridelkov), načela demokracije, človekove pravice in temeljne 

svoboščine, hortikultura ter zdrav način življenja in 

prehranjevanja.  

 

Narava 

Narava je bogastvo, ki ga ljudje vse manj cenimo. Z razvojem 

tehnologije je človek vse bolj dobival na veljavi in s tem mislil, da je 

vse manj odvisen od narave. Tako se je razvijal vse bolj neprimeren 

odnos do narave. Skozi čas se vse bolj kaže, da se moramo vrniti nazaj 

k naravi in jo ohranjati. Če naravo neposredno doživimo in 

spoznamo, bomo razvili tudi pozitiven odnos do narave. Zlasti otroci 

imajo danes vse manj možnosti in priložnosti, da bi naravo 

neposredno doživeli ter v njej svobodno odraščali. Veliko otrok 

odrašča in se giblje v okoljih, ki jim nudijo manj prostora za gibanje in 

razvoj čutov, hkrati pa pridobivajo veliko čutnih vtisov, ki so zanje 

neprimerni (televizija, računalnik, stresno okolje). Normalen razvoj 

otroka je odvisen od bogatega čutnega doživljanja, ki ga nudi le 

naravno okolje (Lepičnik Vodopivec, 2013). 

 

Narava v Kurikulumu za vrtce  

Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument za predšolsko 

vzgojo, ki je namenjen vzgojiteljem in drugim strokovnim delavcem v 

vrtcu ter je osnova za načrtovanje dela v vrtcu. V dokumentu so 

zapisana načela in cilji predšolske vzgoje. Prav tako je predstavljenih 

šest področij dejavnosti, globalni in operativni cilji, dejavnosti za obe 

starostni obdobji in vloga odraslega. V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 

55, 56) je predstavljeno področje narave in globalni cilji: 

Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo 

otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče 

fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega 

življenjskega okolja in navad. Poudarek je na pridobivanju 

izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi ter veselju v 
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raziskovanju in odkrivanju. Področje postopno razvija 

naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, 

zmožnosti za uvidevanje in reševanje problemov, postavljanje 

hipotez, klasificiranja, iskanja in povzemanja bistva in pomena 

ter oblikovanja konceptov. Ti procesi pri otroku potekajo 

nezavedno, vendar so hkrati osnovne znanstvene metode v 

naravoslovju. 

 

Otrok spoznava živali, rastline, predmete in pojave okoli sebe. 

Spoznava in spoštuje živa bitja, uživa z njimi ter se zanima za 

njihove življenjske pogoje. Spoznava naravno okolje in se 

usmerja v aktivno delovanje za njegovo ohranitev. Razvija 

sposobnosti dojemanja in povezovanja dogodkov v prostoru in 

času. Spoznava obseg, raznolikost in lepoto narave tako, da je 

stik z njo običajen del njegovega življenja. Podobo okolja 

vključuje v vsakdanje življenje in skrbi za stvari v svojem okolju. 

Ima rad ter neguje rastline in živali v svojem okolju, se veseli 

srečanja z njimi ter je do njih obziren.  

 

Globalni cilji: 

− Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni 

raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in 

estetskih razsežnostih,  

− razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega 

odnosa do žive in nežive narave,  

− spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter 

zdravega in varnega načina življenja,  

− spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe,  

− spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti 

na področju tehnike in tehnologije,  

− spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.  

 

O življenju čebel 

Kot kažejo znanstvene raziskave, so čebele živele že pred približno 

140 milijoni let. Dobro so se prilagodile klimatskim in drugim 

življenjskim razmeram, da so preživele v različnih pašnih in 

vremenskih pogojih (Umeljić, 2012). Krajnska sivka  je precej temne 

barve in ima izrazito dolg rilček. Čebele živijo v družinah, ki so dobro 

organizirane, prav tako imajo vsi prebivalci v panju točno določeno 

opravilo oz. nalogo, kaj delajo. V družini so matica, delavke in troti 

(Mlaker – Šumenjak, 2011). S pomočjo snovi, ki jih najdejo v okolju in 

s svojimi izločki izdelajo popolnoma vse, kar potrebujejo za življenje. 

Izdelajo bivališče, zdravila, krepčilne snovi, hrano za sproti in 

ozimnico. Prav tako pa funkcionalnost čebelje družine močno 

spominja na vrednote človeka: marljivost, sodelovanje, družina, 

pripadnost, preskrba itd. (Ilič, 2022, interno gradivo). Matica je 

spolno zrela samica, ki vzreja družino. Njeno spremstvo so mlade 

čebele, ki jo hranijo samo z matičnim mlečkom. Matica zalega do 

2500 jajčec na dan. Čebele delavke so najmanjše čebele v družini. 

Opravljajo vsa dela v panju in zunaj njega. Dela se delijo glede na 
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starost čebele (od čistilke do pašne čebele). V čebelji družini so 

prisotni tudi troti, ki oprašijo matico. Ti živijo le 3 do 6 tednov, od 

pomladi do poletja. Potem pa jih čebele delavke izženejo iz panja 

(Mlaker – Šumenjak, 2011).  

 

Razvojna pot čebele 

Razvojna pot čebele traja 60 dni, izjema so le jeseni izležene čebele, 

ki preživijo zimo (približno 7 mesecev). Pot razdelimo na 3. obdobja:  

1. obdobje traja 21 dni (od jajčeca do čebele),  

2. obdobje traja 21 dni (opravlja dela v panju) in 

3. obdobje traja 18 dni (pašna opravila) (Mlaker Šumenjak, 

2011). 

 

Čebelarjenje in čebelnjaki 

V preteklosti so si čebele same izdelale gnezdo v votlih drevesih, 

skalnih razpokah, votlinah itd. V očiščenih prostorih so si začele 

izdelovati satje. Ker je človek našel zaloge medu, ga poskusil, je začel 

čebele varovati pred drugimi živalmi, zato jih je prenesel v svojo 

bližino. Tako so se začela prva čebelarjenja. Čebelarjenje je gojenje 

čebel v panjih, ki so različnih oblik. Človek je izpopolnjeval bivališče 

čebel in jih začel izdelovati iz različnih materialov (slama, protje, 

deske ...). V drugi polovici 19. st. pa so se pri nas uveljavili panji, 

imenovani kranjiči, ki so se ponekod ohranili do danes.  

 

Najbolj znana slovenska čebelarska posebnost so poslikane panjske 

končnice, ki so imele na začetku nabožne motive, kasneje pa vse več 

pripovednih, humornih prvin iz vsakdanjega življenja ljudi. Prve 

poslikane panjske končnice izhajajo iz Gorenjske, ker je bilo 

čebelarjenje tam najbolj razvito. Posamezne panjske končnice so 

naslikali tudi znani slovenski slikarji. S temi poslikavami se ohranja 

bogata kulturna dediščina v slovenskem prostoru. Čebelnjak je 

prostor, v katerem so zloženi panji in pripomočki za čebelarjenje. Ščiti 

čebele pred vročino poleti, mrazom pozimi in različnimi vremenskimi 

vplivi. Je tudi prostor, v katerem se lahko sprostimo, spočijemo in ga 

uporabimo kot zdravilno komoro za potrebe apiterapije (Mlaker 

Šumenjak, 2011). 

 

Apiterapija 

Apiterapija je veda, ki se ukvarja z uporabo čebeljih pridelkov (med, 

cvetni prah, propolis, čebelji vosek, matični mleček, čebelji strup, 

apilarnil) in čebel za preprečevanje bolezni (preventiva) ter 

zdravljenje človeka in tudi živali. Metode uporabe so zelo različne. 

Tako pripravke uporabljamo za notranjo in zunanjo uporabo – torej 

skozi usta in druge telesne odprtine, zunanje z oblogami, mazili, 

masažami, parnimi inhalacijami, aerosolnimi inhalacijami tudi z 

aerosolnimi aparati itd. Apiterapija je lahko dobra dopolnitev uradni 

medicini, ki na zdravljenje deluje celovito, ker je harmonično 

povezana z naravnimi procesi in uporablja različna spoznanja (Pušnik, 

2016). 
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Segment apiterapije v api – pedagogiki, je ciljna uporaba čebeljih 

pridelkov v vsakdanjem življenju, ki jih posredujemo otrokom z 

različnimi api delavnicami – npr.: medena masaža, apiaromoterapija, 

izdelovanje api zobne paste, toplotne obloge z voskom, api senzorna 

pot, priprava čarobnih napojev, test medu, api sadna malica itd. (Ilič, 

2022). Apiterapevtka Nina Ilič (Ilič, 2022, interno gradivo) navaja za 

medeno masažo za predšolske otroke: 

Medena masaža se bistveno razlikuje od klasičnih masaž. Ko 

gre za predšolske otroke, je treba medeno masažo in tehniko 

ustrezno strokovno prilagoditi. Otroci se pri medeni masaži 

umirijo in sprostijo ter mirno spremljajo dejavnosti. Z medeno 

masažo v vrtcu vzpostavimo pozitivno, sproščeno vzdušje, 

otroci pridobijo prijetno izkušnjo iz področja apiterapije in 

tradicionalnega pristopa skrbi za svoje zdravje. Delavnica je 

kratka, povsem prilagojena potrebam in željam otrok. 

 

Čebelji pridelki 

Med je naravna snov, ki nastane iz nektarja in nekaterih rastlinskih 

izločkov žuželk. Čebele nektar oz. mano nabrano v naravi zgostijo in 

obogatijo s svojimi žlezami, potem pa ga odložijo v celice satovja, ki 

ga zaprejo z voskom. Vrste medu so: cvetlični, akacija, lipa, smreka, 

hrast, kostanj, hoja. Ime je dobil po rastlinah, na katerih čebele 

nabirajo mano oz. sladke sokove (Pušnik, 2016). Cvetni prah nastaja 

v prašnikih cvetlic. Ko čebele nabirajo mano ali nektar, se prerivajo v 

cvetovih in s sabo odnašajo cvetni prah, ki ga obdelajo in namestijo v 

koške na nogah (Mlaker Šumenjak, 2011). Propolis je material, ki ga 

čebele nabirajo iz rastlin. Uporabljajo ga kot gradbeno in 

dezinfekcijsko snov v svojem gnezdu. Matični mleček izločajo čebele 

delavke, je gosta, kašasta, prosojna snov belkaste barve z 

rumenkastim pridihom. Je kiselkastega okusa s sladkim in pekočim 

priokusom. Čebelji strup se uporablja v terapevtske in zdravilne 

namene Vosek je snov, ki jo izdelujejo čebele delavke v voskovnih 

žlezah, in jim služi kot gradbeni material v satovju (Pušnik, 2016).   

 

Opraševanje in varovanje okolja 

Za človekov obstoj so čebele nepogrešljive. Že v polpreteklem 

obdobju je eden vidnih znanstvenikov dejal, da bi v štirih letih po 

izumrtju čebel začela izumirati tudi človeška vrsta. Vsekakor pa je po 

zadnjih nepojasnjenih izginjanjih čebel oz. celotnih družin, človek 

postal bolj pozoren in se začel zavedati, kako pomembne so čebele 

in poslanstvo čebelarja (Purnat, 2010). Zaradi njihove dejavnosti je 

pestrost rastlinja izrednega pomena, ki pripomore k uspešnemu 

razmnoževanju in produktivnosti medonosne čebele. Raznovrstno 

okolje ponuja dovolj različnih virov cvetnega prahu in medičine, ki so 

glavna hrana opraševalcem. Razkošje raznolikosti in obilje paše od 

zgodnje pomladi do pozne jeseni je idealno okolje za čebelarjenje. 

Vendar veliki in grobi posegi v okolje zaradi intenzivnega kmetijstva 

zmanjšujejo pestrost prehranskih virov čebel. Obsežno gnojenje 

preprečuje rast nekaterih vrst rastlin, ki preprosto izginjajo. Prav tako 

siromašijo sestavo hrane za čebele velike površine monokultur, ki jih 
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gojijo v kmetijstvu. Kmetijstvo bi morali naravnati k trajnostnemu 

ohranjanju biotske raznovrstnosti in lokalne pridelave koristnih 

rastlinskih in živalskih vrst, ki so okolju dobro prilagojene in imajo 

velike možnosti za preživetje (Smodiš Škerl, 2020). 

 

Biodiverziteta 

Biodiverziteta z drugimi besedami biotska raznovrstnost je pojem, ki 

označuje raznolikost življenja na Zemlji. Žuželke oprašujejo rastline, 

manjše živali so hrana večjim živalim, bakterije razkrajajo odmrlo 

listje in snovi, ki pri tem nastanejo, poskrbijo, da je zemlja rodovitna. 

Drevesa dajejo domovanje živalim, ki živijo v duplih ali gradijo gnezda 

na njihovih vejah, različne rastline so hrana rastlinojedcem in 

proizvajajo kisik, brez katerega ne more preživeti skoraj nobeno 

bitje. Vsak posameznik je odvisen od nekoga drugega in vsak 

prispeva k preživetju drugih. Vsi pa tvorimo ogromno soodvisno 

mrežo povezav (Stojan Dolar, b. l.). 

 

Delo čebelarja 

Čebelar z izkušnjami že po opazovanju pred panji in čebeljem 

vedenju prepozna dogajanje v družini. Ko pristopi k čebelam, je 

vedno čist, brez posebnih, čebelam tujih vonjev, oblečen v svežo 

zaščitno obleko, z ustreznim pokrivalom in s pajčolanom za 

zavarovanje obraza. Čebele so zlasti občutljive na vonjave. Svoja 

opažanja čebelar dosledno in natančno zapisuje v panjski list in 

čebelarski dnevnik. Priporočljivo je, da dela pri čebelah opravlja 

takrat, kadar so pašne čebele zunaj. V družino naj posega načrtno, 

smotrno, umirjeno. Čebele se hitro vznemirijo. Vestno in redno skrbi 

za čistočo in red v čebelnjaku in njegovi okolici. Sproti pometa trde 

delce in odstranjuje drobir in mrtvice. Občasno razkužuje čebelnjak, 

panj, orodje in opremo (Mlaker Šumenjak, 2011). 

 

Pravila lepega vedenja v bližini čebel/Priporočila, ki jim sledimo ob 

obisku čebelnjaka 

Vzgojitelji moramo otroke vedno »poučiti« in pripraviti na obisk 

čebelnjaka. Otrokom moramo posredovati različna znanja. Ozavestiti 

moramo, da je varnost na prvem mestu in kako ravnati v primeru 

pika. Prav tako se moramo naučiti, kako sobivati s čebelami, biti 

pozorni na njihovo vedenje, skupno varnost, povezanost z okoljem in 

naravo, da pičijo samo v samoobrambi, ne marajo vonjav po 

alkoholu, parfumih, da so bolj razdražljive v času cvetenja, ne marajo 

psov ob čebelnjaku, da ne vidijo barv kot mi, da komunicirajo s 

plesom, dotiki in fermoni.  

 

Otroke naučimo, da uporabljamo zaščitno opremo, sledimo 

navodilom čebelarja/apiterapevta, da ob piku obvestijo odraslo 

osebo, da ob čebelnjaku nosimo svetla oblačila, da se čebelnjaku 

približamo le od strani, ostanemo mirni in govorimo tiho, roke 

počivajo v naročju, da se premikamo nadzorovano in umirjeno. 

Pomembno je, da tudi otroci poznajo nego in znake ob piku, ki 

pomenijo nevarnost: težko dihanje, vrtoglavica in zmedenost, 
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rdečica, koprivnica, pike in bolečine v trebuhu. V takem primeru je 

nujno potrebno obvestiti odrsalo osebo, odstraniti želo, hladiti 

mesto uboda, poklicati nujno medicinsko pomoč oz. aplicirati epipen 

v kolikor je znana močna alergija in nikoli ne smemo poškodovanca 

namestiti v ležeči položaj (Ilič, 2022). 

 

 
Slika 1: Razstava čebelarskih pripomočkov 

Vir: Lasten 

 

Primeri dobre prakse 

1. Vsiljivec v čebelnjaku (medved) – igra vlog 

Cilji: 

− otroci posnemajo gibanje in obnašanje živali ter različne občutke; 

− otroci urijo plesni spomin s ponovitvami kratkih ritmičnih in 

gibalnih sekvenc; 

− otroci se vživljajo v različne vloge in jih podoživljajo. 

 

Predhodno smo skupaj z otroki izdelali čebelnjak, rože, ušesa, krila,  

ki smo jih potrebovali za plesno dramatizacijo. Pogovorili smo se o 

različnih lastnosti čebel in medvedov (pridne, delavne, povezane, 

leni, nerodni, hitri). Pripovedovala sem jim izmišljeno zgodbo. Skupaj 

smo izbrali glasbo za čebele in medvede. Gibalno smo ponazarjali ob 

glasbi gibanje čebel (nabiranje medičine, delo, letenje, jezno 

branjenje pred čebelnjakom) in medvedov (leni, vsiljivci v panju, tek 

na varno). Razdelili smo se v dve skupini (čebele, medvedi), uprizorili 

zgodbo ob glasbi, večkrat zamenjali vloge v skupinah. 

Evalvacija: Otroci so imeli predhodno znanje o čebelah. Bili so zelo 

motivirani za delo. Posamezniki, ki so gibalno spretnejši, so z nasveti 

pomagali prijateljem. Dejavnost smo morali ponavljati večkrat, da so 

vsi izživeli posamezno vlogo. Cilji so bili doseženi.  

 

2. Hotel za žuželke 

Cilji: 

− Otrok spoznava, kaj potrebujejo žuželke za življenje. 

− Otrok razvija fino motoriko. 

− Prepoznavanje različnih materialov v naravi. 
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Predhodno smo se z otroki pogovorili, kaj so žuželke in zakaj so 

pomembne. Opazovali smo jih na igrišču travniku in gozdu, jih 

prepoznavali in poimenovali. Pogovorili smo se, da jim lahko 

pripravimo »hišo«, da bodo lažje preživele. Skupaj smo si ogledali, 

kakšni so hoteli za žuželke, nabrali različne vrste materiala, ki smo jih 

razvrstili. Iz deščic smo oblikovali okvir, razporedili v predale material 

in vse zaprli z mrežo. Otroci so sami rokovali s kladivom. 

Evalvacija: Otroci so presenetili s svojim znanjem o žuželkah. Veliko 

so jih našteli in povedali tudi, zakaj so pomembne, da živijo na našem 

igrišču. Aktivno so sodelovali pri zbiranju različnega materiala. Fantje 

pa so sploh uživali ob zabijanju žebljev, čeprav deklice niso zaostajale. 

Cilji so bili doseženi. 

 

 

3. Opazovanje čebel  

Cilji: 

− Otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje 

nekaj oddajajo. 

− Otrok spoznava, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo. 

− Otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od 

drugih živih bitij in nežive narave. 

 

Čebele in druge opraševalce smo raziskovali v enciklopedijah, na 

video posnetkih, fotografijah, revijah itd. Iskali smo jih na travniku 

pred vrtcem in jih opazovali s povečevalnimi stekli. Med 

raziskovanjem smo našli mrtvo čebelo, ki smo jo prenesli v igralnico 

in jo opazovali z različnimi povečavami povečevalnih stekel.  

Evalvacija: Otroci so bili zelo motivirani za raziskovanje s 

povečevalnimi stekli. Na igrišču so starejši otroci »učili« svoje mlajše 

prijatelje, kaj počnejo, zakaj so čebele pomembne in da jih moramo 

ohraniti v naravi. Tudi pri opazovanju čebele, ki smo jo našli, so bili 

vztrajni. Posamezniki so opazili vse dele telesa, dlačice itd. in na 

takšen način utrjevali znanje, ki smo ga spoznavali. 

 

4. Družabna igra  

Cilji: 

− Otrok se nauči novo družabno igro s pravili. 

− Otrok ponovi in utrdi pridobljeno zanje o čebelah. 

− Otrok rabi imena za števila. 

− Otrok razvija miselne operacije za seštevanje in odštevanje. 

 

S pomočjo družabne igre, ki smo si jo izdelali sami, otroci ponavljajo 

in utrjujejo osvojeno znanje o čebelah. Učijo se pravil pri družabni 

igri, urijo seštevanje, odštevanje in uporabljajo imena za števila. 

Evalvacija: Interes za igranje družabne igre je bil velik, ker so jo otroci 

sami oblikovali ob pomoči odrasle osebe. Ves čas smo jo še 

dopolnjevali, ker je vsebovala posebno označena polja, kjer se je bilo 

treba ustaviti in odgovoriti na vprašanje, ki je bilo zapisano na 

karticah. Vprašanja smo ves čas dopolnjevali.  
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ZAKLJUČEK 

Menim, da je v predšolskem obdobju aktivno učenje v naravi zelo 

pomembno, ker pri otrocih spodbudi radovednost, kreativnost in 

vedoželjnost. Otroci so z lastno aktivnostjo in izkustvenim učenjem 

pridobili veliko novih spoznanj o čebelah, čebelarjenju, čebeljih 

pridelkih, njihovo uporabnostjo in kako pomembno je, da skrbimo za 

zdravo naravo. Da ne posegamo po nepotrebnem v naravni habitat, 

ampak z vnosom nekaterih rastlin obogatimo in na zavesten način 

pripomoremo k biotski raznolikosti. Sodelovali so na vseh področjih, 

nizali svoje ideje in bili vključeni v proces načrtovanja. Velikokrat nas 

otroci presenetijo, na kakšen način razmišljajo. So še svežih misli, 

ustvarjalni in velikokrat razmišljajo »izven okvirov«. Njihovo 

razmišljanje si lahko predstavljamo kot priložnosti, ki jih 

potrebujemo za svoj in njihov razvoj na vseh področjih delovanja in 

ustvarjanja. Zavedati se moramo, da je zelo pomembno, da otroke 

učimo za življenje, saj bodo osvojeno znanje ponesli v svet. 
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Karmen Borko: Vstop otrok v šolo 

 

Povzetek: V prispevku sem prikazala vprašanja in stiske staršev, 

vzgojiteljev, učiteljev, pa seveda tudi otrok ob prehodu iz domačega 

ali vrtčevskega v šolsko okolje. Vse skupaj sem podprla s primeri iz 

vrtčevske prakse in lastnih izkušenj iz svoje družine. Vstop v šolo je 

lahko stresen ali pa zelo prijeten. Odvisno od mnogih dejavnikov. Pri 

tem igrajo pomembno vlogo karakter, čustvena, socialna in 

intelektualna zrelost, vplivi iz okolja ter stopnja samostojnosti otroka. 

Vedno več staršev se odloča za odlog šolanja, saj je vedno več otrok, 

ki niso dovolj zreli za vse bolj zahtevno šolsko delo.  Zelo pomembno 

vlogo pri odkrivanju stopnje pripravljenosti otroka za šolo in pri 

samem miselnem, čustvenem in celostnem razvoju otroka ima 

njegova igra. Poleg vsega naštetega pa predstavlja ključno vez 

sodelovanje med starši, otrokom, vzgojitelji in učitelji. Če eden od 

naštetih članov ni dovolj vključen v proces pri prehodu otroka v šolo, 

bo to najverjetneje pustilo negativne posledice. 

 

Ključne besede: vstop v šolo, samostojnost, zrelost otrok, odlog 

šolanja, priprava na osnovno šolo 

 

Abstract: In the article, I wanted to show the questions and 

difficulties of parents, educators, teachers, and of course also 

children when transitioning from home or kindergarten to a school 

environment. I supported everything with examples from 

kindergarten practice and my own experiences from my family. 

Entering school can be stressful or very pleasant. It depends on many 

factors. Character, emotional, social and intellectual maturity, 

influences from the environment and the level of independence of 

the child play an important role in this. More and more parents 

decide to postpone schooling, as there are more and more children 

who are not mature enough for the increasingly demanding school 

work. Play plays a very important role in discovering a child's level of 

readiness for school and in the child's mental, emotional and overall 

development. In addition to all of the above, the key link is 

cooperation between parents, children, educators and teachers. If 

one of the listed members is not sufficiently involved in the process 

of the child's transition to school, this will most likely have negative 

consequences. 

 

Keywords: entry into school, independence, children's maturity, 

postponement of schooling, preparation for primary school 
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UVOD 

Vstop v šolo je lahko za otroke zelo stresen. Seveda pa na sam prehod 

vplivajo številni dejavniki, kot so sam karakter otroka, način 

sprejemanja novosti, pripravljenost oz. seznanjenost otroka s šolskim 

načinom dela, zrelost otroka, trenutna čustvena in socialna stališča 

in številni drugi dejavniki.  Kot mama dveh šolskih in enega 

predšolskega otroka in kot vzgojiteljica predšolskih otrok sem imela 

veliko možnosti seznanjanja s prakso prehajanja otrok iz vrtca v šolo. 

Žal še vedno veliko staršev pripravlja svoje otroke na šolo s stavki: 

»Zdaj pa se začne resno delo«, »Zdaj pa je konec igre!«, »Zdaj pa si 

že velik/a in bo vse drugače!« ipd. Žal s takimi stavki otroka zmedemo 

in prestrašimo. Ravno zaradi tega je prav, da se o tem govori, piše, 

razpravlja. To je tudi namen tega prispevka. Da se izpostavi težave in 

se prikaže možne rešitve, ki so bile skozi večletno prakso pozitivno 

sprejete. Naj na kratko predstavim eno od anekdot iz moje družine, 

ko je bil sin pred vstopom v prvi razred. S sinom sva bila na rednem 

sistematskem pregledu pred začetkom obiskovanja šole. Med 

drugim ga je zdravnik šaljivo povprašal, kaj pa bo v jeseni. V mislih je 

imel njegov prvi šolski dan. Sin pa je brez obotavljanja odgovoril, da 

se bodo takrat listki na drevesih obarvali in odpadli. Ta spontana 

anekdota mi je dala misliti, koliko imajo predšolski otroci dejansko 

predstave o časovnih potekih dejavnosti. Ko sem nato otroke  v svoji 

skupini (bodoče prvošolce) povprašala, če vejo kdaj gredo v šolo, so 

bili odgovori zelo raznoliki in le redki so vsaj okvirno znali oceniti, 

koliko časa še mora preteči, da bodo sedli v šolske klopi. To nam je 

dalo zopet novo inspiracijo za nadaljnje raziskovanje.  

 

Socialno – kulturni dejavniki 

Cotič Pajntar in Zore (2018, str. 2) tako opredeljujeta prehod v šolo z 

vidika socialno – kulturnih dejavnikov: 

Za razumevanje prehodov so najpomembnejši socialno-kulturni 

dejavniki, saj otrok    in 

njegovo okolje nista ločeni entiteti. Izkušnje, ki si jih je otrok že 

pridobil, vplivajo na hitrost njegovega prilagajanja in 

ustreznost/»brez stresnost« različnih prehodov. Ob vsakem 

prehodu otrok zapusti znano okolje, čeprav morda le začasno, kjer 

ima že vzpostavljen občutek lastne identitete in pripadnosti, in 

preide v novo okolje, ki ga ne pozna in obvlada. To postavlja v 

otrokovem življenju vprašanje kontinuitete in diskontinuitete, zato 

je nujno, da prehodi potekajo premišljeno in na občutljiv, odziven 

in nemoteč način ter da otrok ne spravljajo v stres. 
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Slika 1: Razvijanje prijateljskih vezi v vrtcu 

Vir: Lasten 

 

Priprava otroka na šolo z vidika samostojnosti 

Priprava otroka na šolo poteka v bistvu skozi številne procese skozi 

celotno predšolsko obdobje. Najpomembnejši cilj pri vseh 

dejavnostih pa je samostojnost otroka. Sama se pri delu z otroki 

držim načela: »Pusti me, da lahko naredim sam!« Najlepši izdelki in 

trenutki so, ko je otrok v proces 100 % vključen, pa če tudi to pomeni 

narobe oblečene hlače, umazana majica, strgan list, »krompirjasti« 

krog ipd. Takšne prigode so najbolj prisrčne in izhajajo iz otroka, 

njemu pa dajejo možnost vaje, utrjevanja in seznanjanja s 

postopkom. Na šolo pripravljen otrok se zna sam obleči/sleči, 

obuti/sezuti čevlje, si naliti vodo v kozarec, narezati meso z nožem, 

držati barvico s pincetnim prijemom ter skrbeti za svoje stvari in 

osebno higieno. Zelo pomembna je tudi samostojnost oziroma 

zrelost na čustvenem področju. Da se zna otrok postaviti zase; da 

pove, kaj ga moti; kako se počuti; da nima pretiranih strahov pred 

neznanim; da brez strahu komunicira z učitelji in ostalimi.  

 

Zavedanje čustev je sposobnost zavedati se lastnih čustev in čustev 

drugih v trenutku, ko smo v odnosu z drugimi ljudmi in predmeti. 

Čustvena zrelost otrok je torej pomembna zlasti ob prehodih, kot je 

tudi npr. vstop v osnovno šolo (Podergajs, 2019, str. 1). 

 

Velikokrat v vrtcu naletim na prizor, ko starši pripeljejo 5-letnika v 

vrtec, ga nesejo do garderobe, ga posadijo, sezujejo čevlje, ga 

preobujejo v copate, slečejo jakno, obesijo na njegovo mesto … Otrok 

pa kot lutka sedi in zasanjano sledi postopku. In največkrat ima ravno 

ta otrok največ težav pri samostojnosti. Zakaj? Ker nima veliko 

priložnosti, da bi sam preizkusil vse to. Razumem, da se staršem 

zjutraj mudi v službo, da imajo opravke ipd. Sama staršem na 

sestankih svetujem, da pridejo v vrtec 10 minut prej in vsaj del 

procesa prepustijo otroku. Če res ne najdejo časa zjutraj, naj si otrok 

vsaj doma sam sezuje čevlje, sleče jakno, obuje copate in naj koristijo 

tiste proste trenutke za vajo. Zelo velik pomeni ima tudi obiskovanje 

vrtca pred vstopom otroka v šolo. Otroci, ki so že deležni 

institucionalnega varstva, so nedvomno bolj socializirani, vpeljani v 

sistem delovanja skupine otrok. Navajeni so komunikacije, deljenja 
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igrač, načina dela in življenja v skupini. Otrok, ki prihaja iz domačega 

okolja v šolsko, je deležen večjih sprememb, prvič se sooča z 

ločenostjo od staršev, primarne družine. Ukvarja se s spremembami 

dnevnega procesa. Prvič se sooča z različnimi mnenji, z deljenjem 

svojega z drugimi, obenem pa poteka še proces pouka, ki od otroka 

zahteva pozornost, mirno sedenje in razmišljanje. Veliko otrok ima 

težave s poslušanjem navodil, saj tega doma mogoče niso bili vajeni. 

Seveda obstajajo izjeme in imamo tudi primere, ko pride v šolo otrok, 

ki ni nikoli obiskoval vrtca in je bolje pripravljen na šolo, kot otroci, ki 

so vsa leta obiskovali vrtec. 

 

Zrelost otroka za vstop v šolo 

Dogodek, ko gre otrok v šolo prebuja v starših nasprotujoča si čustva; 

po eni strani so srečni, ponosni, po drugi strani pa se v njih prikradejo 

strah, dvom in negotovost. Postavlja se jim vprašanje, ali bo otrok v 

šoli uspešen, srečen, ali ima dovolj znanj in sposobnosti, je otrok 

dovolj samostojen in zrel za obiskovanje šole. Enako stari otroci niso 

vedno enako zreli za šolo. Na zrelost otrok vplivajo različni dejavniki: 

okolje, vzgojne metode, tempo otrokovega duševnega in telesnega 

razvoja. Ti dejavniki lahko pospešijo ali zavirajo otrokov razvoj. 

Posledice všolanja nezrelega otroka so velike in pripomorejo k 

težavam v prihodnjem šolanju. Kajti, če otrok zaradi lastne nezrelosti 

in nezmožnosti koncentracije in pozornosti pri pouku, ne bo osvojil 

osnov v prvem razredu, bo nezmožen nato v prihodnjih razredih 

nadaljevati, oziroma nadgrajevati svoje znanje. Ponavljanje prvega 

razreda pa lahko v njem pusti dodatne čustvene in socialne motnje.  

 

Devetletka je bila zelo dobro zasnovana, prvih nekaj let je bilo v 

prvem razredu dodane veliko igre in priprave na resno delo. Mala 

šola iz vrtca jo je prestavila v prvi razred. Tekom časa pa je prvi razred 

postajal vedno zahtevnejši in priprave na šolo, z vidika 

grafomotorike, sposobnosti memoriranja, sposobnosti nastopanja, 

pravilnega prstnega prijema pisala, miselnih nalog ipd., se vsako leto 

bolj prestavljajo v zadnje leto vrtca. Tako zdaj že petletniki v vrtcu 

izvajajo naloge, ki so jih prej šestletniki v mali šoli. Za nekatere otroke 

je zgodnejše všolanje koristno in na mestu, žal pa za veliko otrok 

zadnje čase, glede na izkušnje v vrtcih prehitro, kajti vse več staršev 

se odloča za odlog šolanja. Kdaj je otrok pripravljen za šolo? Kadar je 

telesno kot oseba čustveno, socialno in intelektualno toliko razvit, da 

lahko sledi zahtevam šole.  

 

Vsak starš najbolje od vseh pozna svojega otroka. Objektivno oceno 

sposobnosti otroka lahko starši dobijo skozi vsakodnevne dejavnosti 

in življenje otroka. Velik del vpogleda v sposobnosti in zrelosti otroka 

imajo tudi vzgojitelji v vrtcu, saj preživimo z otrokom relativno veliko 

časa. Pomembno je, ali otrok razumeva vsakdanje dejavnosti, 

navodila in že tudi nekoliko bolj abstraktno vsebino, ali postavlja 

vprašanja konkretnih in že nekoliko abstraktnejših vsebin. 

Razumevanje in mišljenje se izraža tudi na primer v simbolni igri, igri 
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s kockami, skozi igro z družabnimi igrami. Veliko nam pove tudi 

otroška risba. Orientacija na papirju, velikostni izrazi, drža pisala, fina 

motorika. Reševanje vsakodnevnih situacij in težav je tudi dober 

pokazatelj razmišljanja otroka. Govorno razvit otrok rad sprašuje, 

postavlja vprašanja, besedno rešuje starosti primerne računske 

naloge, rad in dolgo posluša že bolj zahtevne zgodbe in jih tudi 

razume. Dobro je presoditi, kakšen je otrokov spomin, kjer otrok 

hitro osvoji kako vsebino, jo memorira, ni pa vedno nujno, da jo tudi 

dobro razume. Pomembno je, če otroka stvari zanimajo, ima veliko 

hobijev, se vključuje v  družbo vrstnikov, se rad ukvarja s kakšno 

stvarjo, se zanima za dogajanje ali ga skoraj nič ne zanima. Dobro je 

vedeti, kakšna je otrokova pozornost. Ali že zmore sedeti pri miru in 

usmeriti vso pozornost v določeno dejavnost, ali ga zmoti vsaka 

motnja. Možnih je nešteto kombinacij. Poleg navedenih značilnosti 

je uspeh v šoli odvisen tudi od nekaterih osebnostnih lastnosti otroka 

ter splošne sposobnosti prilagajanja.  

 

Vloga igre v razvoju in spoznavanju zrelosti otroka 

Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same in je notranje 

motivirana. V igri se v otrokovih aktivnostih povezujejo in prepletajo 

različna področja, kar je za razvoj in način učenja smiselno in 

strokovno utemeljeno (Kurikulum, 1999, str. 11).Kot strokovni 

delavci se moramo pri svojem delu z otroki zavedati, da je igra zelo 

pomembna, saj so otroci pri njej bolj sproščeni in si nevede bogatijo 

med drugim tudi besedni zaklad. Bogati se besedišče, izgovorjava 

glasov je čedalje bolj čista in otroci si sčasoma razvijajo tudi 

sposobnost logičnega mišljenja. Hkrati si razvijajo predbralne 

spretnosti, njihova stopnja razvitosti pa pripomore h kasnejšemu 

lažjemu osvajanju branja in pisanja (Gjura, 2015, str. 2).  

 

Kako pripravljati otroka na šolo? 

Otroci so si različni in dostikrat nekateri potrebujejo individualno 

obravnavo oz. razlago. Na šolo je otroke potrebno, tako doma, kot v 

vrtcu, pripravljati premišljeno in brez stresnih situacij. S pomočnico 

vzgojiteljice otrokom v skupini razloživa, da sta v šoli učiteljici, ki 

delujeta podobno kot v vrtcu vzgojiteljici. Poudariva, da se igra s šolo 

ne konča in potem skupaj ugotavljamo, katere igrače imajo v šoli. 

Poveva, da bodo v šoli spoznali vse črke, jih zapisovali, brali, se naučili 

šteti in zapisovati številke, da bodo veliko risali, ustvarjali in peli. Pa 

plesali, nastopali in tudi telovadili. Staršem sem predlagala, da gredo 

v nakup šolskih potrebščin skupaj z otrokom, da si sami izberejo 

šolsko torbo in si vanjo sami vse zložijo. Največkrat pa dobim s strani 

staršev vprašanje, ali bo njihov otrok lahko uspešen v šoli, glede na 

to, da še ne zna pisati in brati. Res da se skoraj vsako leto »najdejo« 

otroci, ki že znajo kaj prebrati in napisati, vsekakor pa to ni pogoj za 

uspešno delo v šoli. Največkrat se le ti otroci nato v šoli dolgočasijo.  

 

Ker sem bila v sinovem zadnjem letu vrtca tudi njegova vzgojiteljica, 

sem videla radovednost v njegovih očeh, ko sem celo skupino peljala 

na obisk v prvi razred, kjer sta učiteljici, skupaj z učenci prikazali način 
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dela v šoli. Otroci so se lahko usedli na šolske stole, raziskali kotiček 

z igračami, prisluhnili pravljici, skupaj z učenci pripevali znane pesmi. 

Na ta način so dobili nek okvirni pogled na besedo »šola« in obisk 

prvega razreda z vrtcem se mi zdi zelo pomemben, če ne prej nujen. 

Po mojih izkušnjah in izkušnjah sodelavk ima pri sprejemanju novosti 

v življenju otroka veliko vlogo tudi sam karakter otroka. Nekateri 

otroci se za vsako spremembo v življenju odzovejo zelo čustveno in 

premlevajo o novosti, se bojijo vsake spremembe in jo sprejemajo z 

negativizmom, spet drugi otroci so bolj odprti za spremembe in vstop 

v šolo »vzamejo« kot za šalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Priprava zvezkov za pouk 

Vir: Lasten 

 

 

 

Odlog šolanja 

Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati svoje otroke, ki bodo 

v koledarskem letu vpisa v šolo, dopolnili starost 6 let. Mnogi se v 

tem času znajdejo pred veliko dilemo – ali vpisati otroka v šolo skupaj 

z vrstniki ali počakati še eno šolsko leto? Če so starši mnenja, da otrok 

še ni pripravljen za šolo, lahko predlagajo odložitev šolanja. Ta opcija 

je v slovenskih vrtcih vedno bolj prisotna, saj veliko otrok še ni 

pripravljenih, oziroma zrelih za učno delo v šoli. Velikokrat pridejo 

starši do mene s sledečimi vprašanji: Ali bo moj otrok zmogel delo v 

šoli? Ali je moj otrok dovolj zrel in samostojen? Ali moj otrok lahko 

gre v šolo, če še ne pozna črk? Vsa ta vprašanja kažejo na to, da so 

starši velikokrat v dvomih. Sploh, kadar so otroci razvojno in 

zrelostno nekje na meji, se je težko odločiti v največjo korist otroka. 

Največkrat se starši sprašujejo, kako se bo njihov otrok ujel z leto 

mlajšo generacijo, bo našel prijatelje med njimi, ali pa bo zaradi te 

odločitve samotar, izločen iz družbe. To je precej velik pritisk najprej 

za starše in kasneje tudi za otroka, ki bo ob vstopu v šolo dodatno 

obremenjen še z vzpostavljanjem odnosov z otroki, s katerimi bo še 

vedno v procesu spoznavanja, saj bo z njimi preživel zgolj eno 

vrtčevsko leto.  

 

Če otrok nima posebnih (zdravstvenih) težav, je mnogokrat vzrok za 

odložitev tudi manjša socialna in čustvena zrelost, ki jo najprej 

opazijo starši in vzgojitelji (največkrat otroci, rojeni novembra in 

decembra). Izkušnje staršev so različne, pogosto se pa zgodi, da imajo 
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otroci, za katere je bilo podano mnenje, da niso dovolj zreli, pozneje 

težave, če jih starši kljub temu vpišejo v šolo.  

 

Sodelovanje: otrok-starši-vrtec-šola 

Raziskave kažejo, da lahko tesno sodelovanje med starši, vrtci in 

šolami zagotovi uspešen prehod. Večina izobraževalnih sistemov ima 

aktivnosti, ki spodbujajo starše, da so vključeni pri razvoju in 

odraščanju svojega otroka. Te aktivnosti se lahko začnejo že takoj ob 

vključitvi otroka v predšolsko vzgojo – ob prvem prehodu od doma v 

institucionalno izobraževanje – in potem kasneje, ko otrok že vstopi 

v šolo (Mlekuž, 2022, str. 86). Sodelovanje med vrtcem in družino 

veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in 

institucionalne vzgoje. Prednosti se kažejo v bolj pozitivnem odnosu 

učencev do šole in učenja, večjih dosežkih, izboljšanem vedenju, 

boljšem sodelovanju pri aktivnostih, večji prisotnosti v šoli. Učitelji in 

vzgojitelji poročajo o večjem zadovoljstvu pri delu in tudi s strani 

staršev je njihovo delo bolje ovrednoteno. Starši pa omenjajo bolj 

pozitivne izkušnje z učitelji in šolami, govorijo tudi o višjem 

vrednotenju lastne učinkovitosti in o izboljšani komunikaciji z otroki 

(Željeznov Seničar, 2013, str. 15). Družine so se tekom časa 

spremenile, starši so veliko bolj obremenjeni, obenem pa bolj 

razmišljajo o razvoju otrok in vzgoji, zato so strokovni delavci v vrtcu 

in šoli primorani iskati sodobnejše pristope, da sodelovanje med 

ustanovo in družino lažje steče.  Empatično stališče vzgojitelja ali 

učitelja do staršev vključuje podrobnejše poznavanje staršev in 

družinskih ter socialnih razmer. Resnični interes za starše, 

sposobnost vzgojitelja in učitelja, da se postavi v položaj staršev, da 

zazna njihovo razpoloženje in občutke v določenem trenutku in 

odločenost za nudenje pomoči, ko jo potrebujejo, je  nujno in 

temeljno za graditev dobrega odnosa s starši. Obenem je ključno 

zaupanje ter spoštovanje zasebnosti staršev in družine (Miklič, 2012, 

str. 28). 

 

Med prvošolci obstajajo velike razlike, saj je starostni razpon med 

njimi lahko skoraj eno leto, razlike pa so tudi v hitrosti in stopnji 

njihovega razvoja in spodbudah, ki so jih dobili v svojem domačem 

okolju. V razredu so lahko zadolžitve za nekatere otroke prezahtevne, 

zato so zapostavljeni. Učitelji morajo zato svoje delo prilagoditi 

posameznikom in njihovim zmogljivostim. Vsi skupaj: starši-vrtec-

šola se moramo posvetiti otrokom, se z njimi pogovarjati, jih 

spodbujati in jim nuditi pomoč, če jo potrebujejo, ter šolo prikazati 

čim bolj pozitivno (Podergajs, 2019, str. 1). 
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Slika 3: Nasmejano v prvi šolski dan 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Namen prispevka je bil prikazati različne načine za čim bolj nežen 

prehod otrok iz vrtca, oziroma domačega okolja v šolsko okolje. 

Vstop v šolo prinaša velike spremembe v življenje otroka in cele 

družine. Za vse se prične nov ritem, nove dnevne rutine, nova 

presenečenja, nove obveznosti, težave, pa tudi mnoga vprašanja in 

strahovi. Vstop v šolo je za vsakega otroka izjemno pomemben 

trenutek, ki si ga zapomni do konca življenja. Občutki, ki se mu 

porajajo ob tem, pa vplivajo na nadaljnji odnos do šole. Vsi tisti, ki 

smo vpeti v te trenutke z otrokom, se moramo čim bolj potruditi, da 

bo otroku ostal lep spomin na ta čas.  
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Silva Božičnik: Diferenciacija znotraj skupine in sprotna 

samoevalvacija skozi igro pri pouku matematike 

 

Povzetek: Ker je igra ena izmed osnovnih potreb otroka, je za učitelje 

to odlična priložnost, da jo čim večkrat ciljno vpeljemo v pouk in ga 

na ta način obogatimo, hkrati pa učence učimo na njim sproščujoč 

način. Takšno aktivno učenje skozi igro je zabavneje in prinaša 

odlične rezultate. Pri učenju pa je zelo pomembna tudi povratna 

informacija učencu o opravljeni nalogi. Ta je lahko podana 

neposredno od učitelja, lahko jo pa učenec tudi sam poišče. Če 

želimo graditi na kvaliteti učenja, je zelo pomembno narediti 

evalvacijo opravljenega dela, saj le tako zmoremo kvalitetno graditi 

znanje naprej. Učitelji smo pogosto navajeni, da po opravljenih 

nalogah učencu podamo povratno informacijo o tem, kaj je 

opravljeno odlično, kje bi pa bilo treba vložiti še malo truda. Če pa 

učence naučimo, da se zmorejo kvalitetno samoevalvirati, potem 

bodo zmogli v vsakem trenutku kritično presojati o svojem delu, 

napredku, ne nazadnje tudi o vsakdanjih situacijah.   

Ključne besede: igra, učenje skozi igro, delo po postajah, 

samoevalvacija, diferenciacija 

 

Abstract: Since play is one of the basic needs of a child, it is an 

excellent opportunity for teachers to introduce it in a targeted way 

as often as possible and enrich it in this way, while at the same time 

teaching students in a relaxing way. This kind of active learning 

through play is more fun and brings great results. In learning, 

feedback to the student about the completed task is also very 

important. This can be given directly by the teacher, or the student 

can also search for it himself. If we want to build on the quality of 

learning, it is very important to evaluate the work done, as this is the 

only way we can continue to build quality knowledge. As teachers, 

we are often used to giving feedback to the student after completed 

tasks about what was done perfectly, but where a little more effort 

should be put in. But if we teach students to be able to self-evaluate 

themselves, then they will be able to make critical judgments about 

their work, progress, and not least about everyday situations at any 

moment. 

 

Keywords: play, learning through play, work by stations, self-

evaluation, differentiation 
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UVOD 

Otroški svet je prepojen z igro. Skozi igro otrok razvija različne 

spretnosti, spoznava nove stvari, prijatelje, si oblikuje identiteto, 

posnema obnašanje odraslih, se uči zmagovati in sprejemati poraze, 

se uči za življenje. Ker se zavedam, da se skozi igro lahko otrok 

najbolje izraža in na njemu zabaven način tudi uči, se kot učiteljica 

razrednega pouka trudim, da čim večkrat učenje vpeljujem skozi igro, 

ki je ciljno usmerjena. Pomembno se mi zdi tudi podajanje povratne 

informacije učencu, saj le tako dobi občutek, ali je na pravi poti ali pa 

se mora premakniti v drugo smer. Da pa otrok ne omejimo v tej 

smeri, da zmoremo vrednotiti le odrasli, je bistvenega pomena, da se 

že v prvem triletju otroke navaja na samoevalvacijo, saj bodo le tako 

uspeli kritično presojati lastno znanje, ki je pomemben dejavnik 

uspešnosti. Z oblikovanjem samostojnega in diferenciranega dela po 

postajah sem želela ugotoviti, ali zmorejo drugošolci zase smotrno 

izbirati težavnostno stopnjo nalog. Zanimalo pa me je tudi, ali svoje 

delo zmorejo realno ovrednotiti. 

 

Igra kot oblika učenja 

Otroci se skozi igro zabavajo, razvijajo motoriko, spoznavajo različna 

pravila, predvsem pa se učijo in pridobivajo različne veščine, 

sposobnosti, znanja.  Igra je tudi zelo pomembna za razvoj kritičnega 

mišljenja in njihove kreativnosti. Kadar se otrok uči skozi igro, se mu 

pozornost in koncentracija povečata, hkrati pa si snov, ki na prvi 

pogled ni tako privlačna, skozi igro lažje zapomni in jo usvoji 

(Hrženjak, 2019).  

 

Diferenciacija 

Živimo v času, ko se zavedamo, da kvalitetno poučevanje od nas 

zahteva, da se poglobimo v sposobnosti učencev, ki pa so seveda 

različne, zato je še posebej pomembno, da iščemo načine, kako 

diferencirati delo, da bo učencu nudeno optimalno znanje in njegov 

razvoj (Magajna idr., 2015). Raziskave so pokazale, da je zelo 

pomembno oblikovanje pouka tako, da sam proces čim bolj 

prilagodimo individualnim sposobnostim učenca, hkrati pa je prav 

tako zelo pomembno, da se izzivi ne predstavijo le uspešnejšim 

učencem, temveč vsem, saj lahko le tako dvignemo nivo znanja (prav 

tam). Raziskave tudi kažejo na to, da heterogene skupine učencem, 

ki imajo slabši uspeh, prinašajo pozitivne učinke, saj jim omogočajo, 

da se učijo od uspešnejših učencev (prav tam).  

 

Samoevalvacija in aktivno učenje 

Če želimo pouk narediti kakovosten, je lahko zagotovo dodana 

vrednost tudi samoevalvacija, katero pa moramo razvojno 

načrtovati, izvajati načrtovane dejavnosti, vrednotiti doseganje ciljev 

ter vse to upoštevati pri nadaljnjem delu (Bezjak idr., 2019). 

Samoevalvacija je ključnega pomena, saj daje možnost kritične 

refleksije na opravljeno delo, hkrati pa omogoča individualiziran 

pristop (Gosak idr., 2016). 
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Kadar se učenci učijo aktivno, jim je to bolj zabavno, hkrati pa se tudi 

več naučijo. Pasivno poučevanje, kjer so učenci le v vlogi poslušalcev, 

zahteva ogromno energije učitelja, hkrati dosti manj aktivnega dela 

učencev. Ker pa vemo, da kognitivni napor prinese ustreznejše 

rezultate, je še toliko bolj pomembno, da pouk oblikujemo tako, da 

so predvsem učenci tisti, ki so ves čas aktivni (MacBeath, 2011). 

 

Primer dobre prakse 

V 2. razredu sem pri učni enoti ponavljanja števil do sto pripravila 

učno uro dela po postajah.  

Temo, ki jo obravnavamo pri pouku, vedno poskušam osmisliti in 

vpeljati v življenjske situacije, torej da učenci razmišljajo in povedo, 

kje vse bi to znanje lahko uporabili, saj ga tako bolje ozavestijo.   

 

Povezava števil z vsakdanjim življenjem 

Uro utrjevanja sem pričela tako, da si je vsak učenec izžrebal eno 

število, nato je svojemu sosedu povedal, koliko ima to število enic in 

koliko desetic. Hkrati sta si učenca podala povratno informacijo o 

pravilnosti odgovorov. Nato so učenci povedali, kaj bi v našem 

življenju lahko to število predstavljalo (čas, količino živil, število živali 

na nekem področju, število učencev, igro s prijatelji …).  

Oblikovanje heterogenih skupin 

Števila, ki so jih učenci izžrebali, sem že prej načrtno izbrala taka, da 

sem z njimi oblikovala skupine učencev; učenci, ki so imeli enake 

desetice v številu, so tvorili isto skupino in prav tako je bila že to 

oznaka za postajo, pri kateri so v nadaljevanju pričeli z delom. Tako 

sem hkrati oblikovala naključne skupine, kar je dobro za krepitev 

medsebojne klime in medsebojne pomoči znotraj skupine, hkrati pa 

sem dobila heterogene skupine, kar sem tudi želela doseči, saj sem 

pripravila delo po postajah in vsaka postaja je imela diferencirane 

naloge.  

Navodila v obliki simbolov 

Pred pričetkom dela sem jim na tablo pritrdila simbole, ki so 

označevali težavnostno stopnjo posamezne naloge. Pri vsaki postaji 

sta oranžna barva in narisan list označevali nalogo nižje taksonomske 

stopnje, rumena barva in zvezda srednje zahtevne naloge ter modra 

barva in narisana utež naloge, ki so zahtevale več znanja, 

povezovanja, razumevanja.  

Pripravila sem osem postaj, delo pa organizirala tako, da so ob zvoku 

zvončka postajo pospravili ter zakrožili v smeri urinega kazalca. 

Naloge zase izbira učenec sam 

Učenci so si sami izbrali težavnostno stopnjo nalog pri posamezni 

skupini. Tako so krepili tudi lastno zmožnost presojanja in ocene 

svojega znanja. Če jim je bila naloga bodisi prelahka ali prezahtevna, 

so si lahko izbrali nalogo druge težavnostne stopnje. Pri vsaki nalogi 

so učenci imeli tudi rešitve, s katerimi so si opravljeno nalogo 

preverili. Tako so dobili sprotno povratno informacijo o pravilni 

oziroma napačno rešeni nalogi.  
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Sprotna samoevalvacija 

Po vsaki opravljeni nalogi so učenci morali tudi ovrednotiti svoje 

opravljeno delo in znanje s pomočjo emotikonov, ki so jih čakali pri 

vsaki postaji. Če si je učenec izbral recimo nalogo lahke težavnostne 

stopnje, je po opravljeni nalogi vzel oranžne emotikone s simbolom 

lista in izbral enega izmed treh emotikonov, ki je najbolje opisoval 

njegovo reševanje nalog; emotikone smo poimenovali smeško, resko 

ter kisko.  

 

 
Slika 1: Nalepke z emotikoni za vrednotenje uspešnosti opravljene naloge 

Vir: Lasten 

 

Ta emotikon je potem prilepil na listič k ustrezni številki postaje. Tako 

je v nadaljevanju tudi sam imel pregled, katere težavnostne stopnje 

je izbiral ter kako uspešen je bil pri posamezni postaji oziroma nalogi.  

 

 
Slika 2: Samoocenjevalni list s številkami postaj in njihovimi poimenovanji 

Vir: Lasten 

 

Prva postaja – urejanje števil po velikosti in razvrščanje na stotiček 

Cilj 1. postaje je bil urejanje po velikosti množice naravnih števil do 

100 in njihov zapis. Tisti učenci, ki so si izbrali lahko nalogo, so morali 

iz kupčka števil izžrebati tri števila ter jih urediti po velikosti, morali 

pa so začeti z najmanjšim. Ko so to naredili, so števila pritrdili še na 

stotiček, ki jih je čakal pri tabli.  Drugi dve težavnostni stopnji sta imeli 

enako nalogo, le s petimi oziroma sedmimi števili. Učencem sem 

naredila stotiček na ježke, zraven pa so imeli tudi manjši izpolnjen 

stotiček, ki je služil kot pomoč oziroma preverjanje rešitev. 
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Slika 3: Dopolnjevalni stotiček 

Vir: Lasten 

 

Druga postaja – razlikovanje desetiških enot s sestavljankami 

 Pri drugi postaji je bil cilj ta, da učenci skozi igro razlikujejo desetiške 

enote in razumejo odnose med njimi. Učenci so imeli na razpolago 

sestavljanke iz moos gumija s po dvemi, tremi ali pa štirimi deli. Pri 

igri pa učenci niso le stremeli k doseganju tega cilja, hkrati razvijali 

tudi različne strategije reševanja nalog ter krepili finomotoriko. 

Sestavljanke sem izrezala in pripravila tako, da napačnih koščkov 

učenec ni mogel sestaviti. S tem je tudi dobil takojšnjo povratno 

informacijo o pravilni rešitvi. 

 

 
Slika 4: Diferencirana sestavljanka 

Vir: Lasten 

 

Tretja postaja – spomin 

Pri naslednji postaji so učenci razlikovali desetiške enote. Da pa jim 

je to uspelo, so morali razumeti odnose med njimi in števila tudi 

prebrati. Utrjevali so s pomočjo prilagojene igre spomin, kjer so iskali 

pare; na eni ploščici je bil, odvisno od težavnostne stopnje, bodisi 

zapis s številom bodisi z besedo, na drugi ploščici pa slikovni prikaz 

tega števila. Učenci so lahko nalogo izvedli tudi v parih in si tako 

medsebojno pomagali, razvijali strpnost, tolerantnost, pripravljenost 

pomagati. 
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Slika 5: Matematični spomin 

Vir: Lasten 

 

Četrta postaja – velikostni odnosi 

Naslednja postaja je, poleg razumevanja velikostnih odnosov, prav 

tako krepila tudi finomotoriko, saj je od učencev zahtevala, da so 

zapisani števili, kateri so izžrebali, tudi prikazali s paličicami, kjer so 

morali desetice povezati z gumico. Diferenciacijo je pri tej nalogi 

predstavljalo število števil, katera so izžrebali in med njih postavili 

znake za velikostne odnose.  

 

Peta postaja – branje in prepoznavanje števil z igro »4 v vrsto«. Pri 

peti postaji so učenci morali delovati kot skupina. Igrali so se igro 4 v 

vrsto, vendar matematično prilagojeno, saj so se urili v branju števil 

do 100, hkrati pa razvijali medsebojno pomoč in pozitivno 

tekmovalnost. Kdor je prvi vrgel igralno kocko s številom 6, je pričel 

igro. Zopet je vrgel kocko. Kolikor pik je kazala kocka, za toliko mest 

se je s figuro pomaknil po polju. Slikovni prikaz števila z deseticami in 

enicami, ki ga je polje s figuro predstavljalo, je učenec poiskal 

zapisanega s številko v mreži in ga prekrižal. Nato je nadaljeval 

naslednji učenec po enakem postopku. Učenci so imeli različne barve 

flomastrov za delanje križcev, bili pa so v isti barvi kot njihove igralne 

figurice. Kdor je prvi prekrižal »4 prostorčke v vrsto« (vse smeri so 

bile dovoljene), je postal zmagovalec. Tako kot ostale postaje, je tudi 

ta od učencev zahtevala, da so po končanem delu postajo pospravili 

za prihajajoče učence. Tako so se hkrati navajali tudi na red in 

urejenost prostora. 

 

 
Slika 6: »4 v vrsto« 

Vir: Lasten 
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Šesta postaja – določanje predhodnika in naslednika 

Pri naslednji postaji je bil cilj določanje predhodnika in naslednika 

danega števila, kar so učenci dosegali zopet na treh ravneh, vendar z 

različnimi igrami. Lahka naloga je od učenca zahtevala, da ugotovi, 

katero število na kartončku manjka, ga poišče na ščipalki za perilo ter 

nato število pripne. Tukaj je učenec krepil tudi pincetni prijem. 

Naloga srednje težavnosti je, poleg zgoraj navedenega cilja, 

zahtevala tudi finomotoriko, saj je učenec moral na stotiček vreči 

kocko; tisto število, na katerem se je kocka ustavila, je poiskal na 

razrezanem traku, katerega pa je moral vstaviti v luknjico na deblu. 

Nato je poiskal predhodnik in naslednik števila na drugih dveh 

trakovih ter ju ravno tako vstavil nad (predhodnik) oziroma pod 

(naslednik) prvotno vstavljeno število. 

 

Najvišja težavnostna stopnja pri tej nalogi je od učenca zahtevala zelo 

dobro orientacijo na stotičku. Učenec je izžrebal kartonček, na 

katerem je bil izsek iz stotička. Eno število je bilo dano, ostale je moral 

dopisati. Vsi učenci so svoje rešitve lahko preverili na priloženem 

stotičku. 

 

 
Slika 7: Iskanje predhodnika, števila in naslednika 

Vir: Lasten 

 

Sedma postaja – nadaljevanje zaporedij 

Pri naslednji postaji so učenci oblikovali in nadaljevali zaporedja števil 

s pomočjo pokrovčkov, na katerih so bila števila zapisana. 

Diferenciacija je potekala glede na to, ali so šteli po ena ali po dve ali 

po tri. Nekateri učenci so potrebovali nekaj manjših usmeritev.   

 

Osma postaja – računanje v množici naravnih števil do 20 

Pri osmi postaji so učenci seštevali in odštevali v množici naravnih 

števil do 20. Na listkih, katere so izžrebali, so imeli zapisane račune, 

kjer je eno število manjkalo. Pri lahkih nalogah je manjkal rezultat, 

pri srednje težavni stopnji je manjkal drugi člen, pri težjih nalogah pa 

prvi člen. Rezultate so učenci poiskali na ščipalkah, te pripeli na 

kartonček ter na oknu, kjer so bile rešitve, preverili ustreznost.  
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Slika 8: Rešitve seštevanja in odštevanja v množici naravnih števil do 20 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Če igro vključujemo v vzgojo in izobraževanje, naredimo pouk 

učencem prijaznejši, zanimivejši, hkrati pa dobimo tudi kvalitetnejše 

rezultate na področju znanja. Utrjevanje obdelane snovi števil do sto 

sem oblikovala v obliki dela po postajah, saj so učenci delali 

samostojno ob manjših usmeritvah. Delo je bilo vse prej kot statično 

in monotono, učenci so bili ves čas zelo motivirani in skoncentrirani, 

hkrati pa so vzdrževali v sebi občutek pozitivnega pričakovanja igre, 

ki bo sledila. Samo delo pri posamezni skupini sem nagradila z 

diferenciranimi nalogami, saj se v vsakem razredu najdejo različno 

uspešni učenci, s čimer seveda ni nič narobe, na nas pa je, da vsem 

omogočimo, da zmorejo naloge opraviti čim bolj samostojno, saj jim 

to daje potrditev in motivacijo za nadaljnje delo in jih navaja na 

samostojnost. Večina učencev si je izbrala težavnostno primerne 

naloge zase, tisti pa, ki so izbrali bodisi prezahtevno ali prelahko 

nalogo, so brez slabega občutka le to zamenjali za ustreznejšo glede 

na zmogljivost. Učenci so svoje delo po postajah tudi sprotno 

evalvirali s pomočjo listka in izbranih emotikonov  glede na izbrano 

težavnostno stopnjo pri posamezni postaji. Ob zaključku ure smo se 

zbrali v krogu, kjer so učenci izrazili svoja mnenja o postajah, s 

pomočjo izpolnjenih listkov pa povedali, kaj jim odlično gre, kje pa so 

še področja, kjer morajo svoje znanje še utrjevati. Učenci so uspeli 

delati skoraj samostojno, bili so neverjetno fokusirani, hkrati pa so 

intenzivno utrjevali števila do 100 in to na njim najljubši način – skozi 

igro.  
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mag. Nataša Breznik: Branje je tudi užitek 

 

Povzetek: Branje je avtomatiziran proces, ki se ga moramo naučiti v 

prvih letih šolanja. Je pomemben del našega življenja. Spremlja nas 

skozi celo življenje. Z njegovo pomočjo pridobimo različne 

informacije in nova znanja. Opažamo, da je zadnji dve leti motivacija 

za branje močno upadla. V najbolj pomembnem času, ko začetni 

bralec potrebuje veliko dodatne spodbude pri branju, so bili učenci 

zaradi zaprtja javnih ustanov ali osebnih karanten prikrajšani za 

vzoren model bralca ter obiskovanje knjižnice. Veliko učencev je 

povedalo, da je v tem času upadalo tudi domače spodbudno bralno 

okolje. To smo povezali s pričevanjem, da doma nimajo knjižnih polic 

in je njihova domača knjižnica osiromašena. Opazili smo, da je ob 

začetnih bralnih težavah motivacija za branje še močneje upadla. 

Branje je postalo nezanimivo in vsiljivo. Strokovnjaki trdijo, da je 

bralna motivacija nujno potrebna, saj je neločljiv del celotne bralne 

učinkovitosti. V prispevku smo opisali različne pristope, kako lahko 

posameznik, z nizko bralno motivacijo, pridobi izkušnjo, da je branje 

nekaj prijetnega in pri čemer lahko aktivno sodeluje. 

 

Ključne besede: branje, bralna motivacija, spodbudno domače 

okolje, dejavnosti za spodbujanje branja  

 

Abstract: Reading is an automated process that everyone has to 

learn during his/her first years of schooling. It is an important part 

throughout the whole life of every human being. Moreover, it plays 

a vital role as with it we gather different pieces of information and 

new knowledge. It has been noted for the last two years that 

motivation for reading has unfortunately decreased. The reasons for 

that are eiher personal quarantines or closures of public institutions 

due to the Covid-19 pandemic. At those times, beginner-readers 

were deprived of a role-model of a reader and visiting libraries. 

Consequently, they were not given encouragment for reading which 

is the most important factor when acquiring the process of reading. 

Moreover, most pupils have said that there are no bookshelves at 

their homes and that their home libraries are poorly book-stocked. 

Besides reading difficulties , motivation for reading has decreased 

even rapidly. Namely, reading has become uninteresting and 

intrusive. Experts claim that reading motivation is of high importance  

as it is an integral part of the unity of reading efficiency. In this 

contribution, there have been different approaches described. 

Firstly, how an individual with low reading motivation gets an 

experience that reading can be something pleasant and  secondly 

that reading is a process in which he/she can actively participate.  

 

Keywords: reading, reading motivation, encouraging home 

environment, activities to encourage reading 
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UVOD 

Branje je pomemben del našega življenja. Brez njega bi bilo naše 

življenje osiromašeno. Odpira nam poti do različnih informacij in 

novega znanja. Tako v teoriji kakor tudi v praksi je dolgo veljalo 

prepričanje, da obstaja določen čas, ko je otrok pripravljen na 

poučevanje branja. Sodobne raziskave so prepričanje zavrgle. 

Prepričani so, da predbralne izkušnje vplivajo na razvoj pismenosti. 

Kot je zapisala Domiceljeva (2003, str. 44), se lahko pri otroku brez 

tovrstnih izkušenj do vstopa v šolo, omeji razvoj njegovih 

sposobnosti, pomembnih za opismenjevanje. Otroci potrebujejo v 

času bralnega opismenjevanja veliko dodatne spodbude. Razvijanje 

bralnih zmožnosti je na razredni stopnji zelo pomembno. 

Domiceljeva (prav tam) poudarja, da so starši zelo pomemben člen 

pri tovrstni dejavnosti, zato imajo učitelji ključno vlogo, da starše 

ozavestijo o pomembnosti branja.  

 

Bralna motivacija 

V zadnjem letu učitelji opažamo velik upad bralne zmožnosti in 

motivacije za branje. To pripisujemo epidemiji in z njo povezanimi 

ukrepi. Generacija, ki smo jo opazovali, je v obdobju, ko so vstopili v 

šolo in takrat, ko so bili najbolj vedoželjni in radovedni, zaradi 

ukrepov veliko časa presedela za računalnikom. V času šolanja na 

daljavo smo bili učitelji postavljeni pred nov izziv, kako preko ekranov 

učence motivirati za branje. Trudili smo se, da bi učencem prikazali 

kvalitetno prebiranje in poslušanje književnih del. S pomočjo branega 

gradiva in medpredmetnim povezovanjem smo poskušali krepiti 

znanje učencev in večati interes. Vendar jih je tehnologija odvrnila od 

tega. Večina učencev takšno bralno okolje ni doživljala kot pozitivno 

in prijetno.  

 

Za učenčevo motivacijo k branju je pomembno tudi domače 

spodbudno bralno okolje. Lahko bi rekli, da pozitivno vrednotenje 

branja v družini najbolj vpliva na učenčevo bralno motivacijo. Starši, 

ki verjamemo, da branje, kot užitek in prijetna dejavnost, pomembno 

vpliva na otrokov razvoj in njegovo uspešnost, spodbujajo svoje 

otroke k različnim bralnim dejavnostim. Medtem ko starši z 

negativnim odnosom do branja svoje otroke odvračajo od branja. S 

svojim vzgledom ne spodbujajo pozitivnega odnosa do bralne kulture 

(Pečjak idr., 2006, str. 33). 

 

Eden temeljev uspešnega opismenjevanja je redno branje z otrokom. 

Veliko strokovnjakov poudarja, da moramo učitelji staršem predočiti, 

kako pomemben člen so pri vzgajanju bralca za vse življenje. Saj vsi, 

ne glede na socialno-ekonomski status, želijo, da so njihovi otroci 

uspešni (Pečjak idr., 2006, str. 37). 

 

Primeri dobre prakse z učenci tretjega razreda 

Za učenčevo bralno motivacijo je zelo pomembno, da ima okrog sebe 

vzoren model bralca. Navdušenje za branje lahko deli le tisti učitelj, 

ki je tudi sam navdušen nad branjem.  
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Vloga dobrega bralnega motivatorja mi pristoji, zato sem pričela z 

razmišljanjem, kako učencem dvigniti notranjo motivacijo za branje 

ter odnos do knjige. Ker želim, da učenci postanejo boljši bralci, da se 

njihovo branje izboljša in da dobi smisel, sem si zastavila tri celoletne 

cilje: 

1. Povečati interes učencev za poseganje po literaturi. 

2. S pomočjo vzornika, modela bralca, spodbujati k branju. 

3. Literaturo vključevati v pouk pri vseh učnih predmetih. 

 

Ob tem se mi je zastavilo vprašanje, katere vrste dejavnosti bom 

izbrala, da bom želene cilje dosegla. Držala sem se prepričanja, kot 

ga je zapisal Kropp (2000, str. 14), da s prepričevanjem učenca v 

pomembnost branja, nikoli ne bomo dosegli želenega cilja. Le s 

svojim vzgledom ga lahko vzgojimo v bralca za vse življenje. Več kot 

bomo odrasli pri tem sodelovali in ga spodbujali, večja je možnost, 

da bomo dosegli zastavljen cilj.  

 

Da bi učenci branje sprejeli kot zabavo oz. nekaj prijetnega in ne kot 

nekaj suhoparnega ter obvezujočega, sem v okviru projekta Dvig 

bralne kompetence načrtovala številne dejavnosti.  

  

 

 

 

 

Dejavnosti, ki spodbujajo aktivno poseganje po bralnem gradivu 

Roditeljski sestanek  

Pri razvijanju branja in vzgajanju dobrega bralca je sodelovanje 

staršev najpomembnejše. Prav to je bilo vodilo, da sem starše že v 

začetku šolskega leta povabila k sodelovanju. Tako sem prvi 

roditeljski sestanek namenila predvsem branju. Predstavila sem jim 

šolske dejavnosti, s pomočjo katerih bomo strmeli k dvigu bralne 

kompetence. Ker je tudi domače okolje zelo pomembno, sem jih 

opozorila na pomen njihove vloge ob začetku bralne poti učenca. 

Prikazala sem jim različne tehnike in strategije, ki so jim lahko v 

pomoč pri bralni motivaciji otroka. Želela sem jim ozavestiti, da naj 

vsaj 20 min na dan berejo in se pogovarjajo z otrokom. To lahko 

počnejo kjerkoli in kadarkoli. Saj kot je zapisala Dolinšek Bubnič 

(1999, str. 12) z vsakodnevnim pogovarjanjem in branjem ustvarjamo 

temelje za zdravo osebnost. V nadaljevanju (prav tam, str. 13) je 

zapisala, da je tako pogovor kot branje osnova za kakovostno 

življenje. Saj se otrok ob tem oblikuje in razvija v skladu s svojimi 

danostmi. Ob končanem sestanku so starši ozavestili, da če je otrok 

deležen poslušanja branja in pripovedovanja doma, bo v šoli lažje 

osvojil veščino branja.  

 

Naša mala knjižnica 

Vsak ponedeljek zjutraj je bila knjižnica v jutranjem času rezervirana 

za počasno in prijetno prebujanje s pravljicami. Da je bilo to res 

prebujanje, smo prostor zatemnili. Nežno smo ga osvetlili s svečkami 



71 
 

ali solnimi lučkami. Tako smo skupaj prebirali pravljice in zgodbice v 

okviru projekta Naša mala knjižnica. S pomočjo knjižničarke sem 

izbirala tudi takšna gradiva, da smo zgodbe brali v nadaljevanjih. Na 

tak način so se učenci seznanili tudi z obsežnejšimi gradivi. Uro smo 

zaključili z glasbo. Ob umirjeni glasbi sem se sprehodila od učenca do 

učenca in ga nežno pogladila po lasišču ali rokah. S tem so se vsem 

učencem premaknili kotički ustnic in so mi vrnili nasmešek. Glavni 

namen dejavnosti je bilo učiteljevo glasno branje pred razredom, 

tako da učenci slišijo jezik kakovostnih del. Med glasnim branjem 

lahko učitelj učencem najbolj neposredno pokaže svoje navdušenje 

za branje (Pečjak idr., 2006, str. 43–44). Učenci so knjižnico začeli 

dojemati kot prostor prijetnega druženja in umirjenega preživljanja 

prostega časa. Šele ko odrasli otroku pripoveduje zgodbo, pravljico, 

pesem, pri njem vzbuja največji interes za literaturo (Matko Lukan, 

2009, str. 35). 

 

Bralni kotiček 

V učilnici smo oblikovali bralni kotiček, ki so ga učenci tedensko 

poljubno urejali. Kmalu smo ga razširili in razdelili na priporočilni ter 

sprostitveni del. V sprostitvenem delu je bil lesen zaboj, kjer so imeli 

učenci na dosego miselne naloge (uganke, križanke, labirinte) 

različnih težavnostnih stopenj. Priporočilni del je bil še naprej 

namenjen urejanju učencev. V tem delu so razstavljali gradiva, 

katerih vsebino so poznali in jih zaradi zanimive tematike priporočajo 

ostalim. 

Ta način spodbujanja je učencem omogočal, da so ves čas lahko 

dostopali do različnih dejavnosti, ki so jih vabile k branju. Učenci so 

pred oz. po pouku, med odmorom ali v primeru, da so šolsko delo 

prej končali, lahko vzeli literaturo in jo tiho brali ali le prelistavali. 

Vsak mesec so iz priporočilnega dela bralnega kotička izbrali eno 

knjigo in jo poimenovali knjiga meseca. To knjigo sem v razredu 

glasno prebrala. Pogovor smo nadaljevali o vsebini ter nanjo navezali 

kakšno dnevno dejavnost. Seveda smo poiskali tudi zanimivosti o 

avtorjevem življenju. 

 

Tačke pomagačke 

Vključili smo se v inovativen projekt Tačke pomagačke ter načrtovali 

dejavnosti s pasjimi pomočniki. V začetku šolskega leta nas je obiskal 

terapevtski pes z licenco. Na spoznavni uri smo se s kužkom le 

spoznali. Lastnica je povedala veliko zanimivosti o psički. Predstavila 

je njuno šolsko pot, ki jo je psička prehodila, da je pridobila licenco. 

Ko smo drugič imeli skupno srečanje, smo ponovno sedeli v krogu, 

vendar so učenci že individualno pristopili k psički. Najprej so se ji 

predstavili ter povedali nekaj o sebi. Nato so jo lahko božali in po želji 

s pomočjo stetoskopa poslušali njen srčni utrip. V tej šolski uri so se 

učenci zelo zbližali s psičko. Komaj so čakali na nadaljnje aktivnosti z 

njo. Ko sem jim povedala, da bodo nadaljnja srečanja potekala 

individualno, je bila otroška sreča nepopisna. Učenci so komaj čakali 

petek, ko so psički lahko prebirali poljubno zgodbo. V ta projekt so 

bili učenci vključeni kot aktivni udeleženci, saj so sami odločali o izbiri 
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gradiva. Gradivo so lahko prinesli iz domače knjižnice ali so si jo 

izposodili v šolski knjižnici. Upoštevala sem sposobnost učenca, da 

lahko glede na njegovo bralno zmožnost individualno vstopa v končni 

cilj projekta. Saj kot je zapisala Haramija (1999, str. 321) »imata 

precenjevanje in podcenjevanje bralca pravzaprav enake posledice – 

otroka odvračata od književnosti.«  

 

Prav tako so po lastni želji izbrali prostor srečanja. Ob lepem vremenu 

so večinoma izbirali zunanje prostore. Kombinacija estetskega 

dražljaja in fizičnega ugodja je dajala želene rezultate. Starši so ob 

povratni informaciji povedali, da so učenci uživali že v domači 

pripravi na izvedbo ure. Nekateri učenci so imeli težave pri izbiri 

knjige, saj so želeli predstaviti več zanimivih zgodb. Kasneje so skrbno 

izbrano gradivo doma prebrati večkrat. Verjeli so, da bo le ob 

njihovem glasnem in gladkem prebiranju zgodbe psička mirna, 

sproščena in zadovoljna. Takšna je bila tudi povratna informacija 

lastnice terapevtskega psa. Le-ta je zmeraj dajala pozitivno povratno 

informacijo in videla individualne napredke pri izbiri težavnosti 

gradiva kakor tudi pri individualnem napredku v kvaliteti branja. 

 

Bralni hladilnik 

Ker so učenci povedali, da so njihove domače knjižne police 

osiromašene, sem pri našem projektu Dvig bralne kompetence 

uporabila podarjen Gorenjev retro hladilnik. Ker smo hladilnik 

postavili na hodnik z veliko frekvenco učencev, je le-ta moral biti 

popolnima varen. Imel je le ohišje brez električnih delov in 

kompresorjev. Pisani hladilnik je tako postal shramba za knjige, iz 

katerih si je vsakdo lahko postregel z nekoliko drugačno hrano – 

hrano za dušo. Hladilnik smo delavci šole le deloma napolnili. Delno 

smo knjige prinesli iz domače knjižnice, delno pa smo ga napolnili s 

knjigami iz šolske knjižnice, katere smo predhodno izpisali. Hladilnik 

je postal brezplačna javna izmenjevalnica knjig. Njegov namen je bil 

javno dostopati do knjig in spreminjati zahtevnostno stopnjo 

domačih knjižnih polic. Toliko knjig, kot si jih prinesel v hladilnik, si 

lahko odnesel iz hladilnika in si jih obdržal. 

 

Hladilnik, ki je bil sedaj napolnjen z drugačno hrano, s hrano za dušo, 

je naletel na precejšnje zanimanje. Nekateri uporabniki so vsebino 

hladilnika le dopolnjevali in prinašali knjige od doma. Izkazalo se je, 

da bralci zelo radi hladilnik odpirajo, polnijo in praznijo. Ker 

izmenjevalnica ni bila pod nadzorom, so nekateri učenci prav kmalu 

ugotovili, da je to najlažja pot za polnjenje domače knjižne police. 

Tako sem se vedno bolj in hitreje približevala zadanemu cilju.  

 

 

Bralni dnevnik  

V mesecu februarju so vsi učenci tretjega razreda prejeli bralni 

dnevnik. To je knjižica, v kateri so zapisani dnevi z datumi. V 

datumsko ustrezen okvirček mora učenec vpisati naslov prebranega 

besedila, saj je namen, da učenec vsak dan bere vsaj 10 min. Ob 
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zapisanem se morajo podpisati tudi starši. Za vsakih sedem prebranih 

besedil so prinesli bralni dnevnih v šolo in za pridno branje so prejeli 

nalepko. Za vsake 4 nalepke so si lahko sami izbrali nagrado. Učenci 

so pridno brali. Individualne želene nagrade so bile različne. Nekateri 

so si zaželeli kaj sladkega, drugi dodatno uro športa z menoj, a 

največkrat je bila izražena želja po podaljšanem času branja s psičko 

Tačko pomagačko. Zelo me je presenetilo, da so vsi učenci vestno 

izpolnjevali bralni dnevnik vse do zadnjega šolskega dne, ko je sledila 

kolektivna nagrada. 

 

ZAKLJUČEK  

V začetku šolskega leta je bila motivacija za branje pri učencih zelo 

različna. Mnogi učenci so branje doživljali kot nekaj težkega in 

zahtevnega. Na področju bralne kulture smo si prizadevali, da bi 

učenci razvili bralno kulturno in oblikovali vseživljenjske bralne 

navade. Izrednega pomena je bilo, da smo učitelji učencem, ob 

vrnitvi v šolske klopi, branje predstavljali na nove, zanimive načine in 

jim prikazali zabavno plat branja. Ob izbranih dejavnostih smo vse 

začetne bralce navduševali in s tem bistveno izboljšali bralno 

motivacijo. Ob tem smo bili pozorni, da nismo spregledati primerno 

zahtevnost izbranega bralnega gradiva glede na izbrano populacijo 

poslušalcev. Držali smo se splošnih priporočil stroke in spodbujali 

branje tudi strokovne literature. Tako smo z zadanimi cilji zajeli vse 

učne predmete. Prav tako smo bralcem dopustili, da so izbirali bralno 

gradivo po svojih željah in interesih. Le tako smo bližje doseženem 

cilju, da bodo učenci postali bralci za vse življenje. Vse to je bilo veliko 

lažje, ker smo v pozitivni in zaupni atmosferi imeli še dodatno 

podporo staršev, ki so poleg učitelja glavni motivatorji za poseganje 

po knjigah bralcev začetnikov. V začetku je bila velika razlika med 

družinami. V nekaterih je bilo branje rutina, v drugih pa le izjema. 

Prav tako je bila razlika v kvalitetah domačih knjižnic in količini 

obiskovanja knjižnice. Po povabilu in razlagi so se starši kmalu 

zavedali pomembnosti svoje vloge, ki jo imajo na bralni poti učenca. 

Le redki so bili, ki se niso držali dogovora in se z otrokom  

vsakodnevno družili ob knjigi ter s tem spodbujali in ustvarjali 

pozitivne izkušnje z začetki branja. Učenci so povedali, da so se tudi 

domače knjižne police pričele polniti s knjigami. Lažja pot do knjige 

na domači polici je bil tudi bralni hladilnik. Ker njegova 

izmenjevalnica knjig ni bila pod nadzorom, je bilo število knjig v 

hladilniku občasno okrnjeno. Vsebina knjig se je menjevala vse do 

konca šolskega leta. 

 

Zaradi vseh aktivnih oblik in metod dela so učenci menili, da so z 

manjšim naporom pridobili bralno spretnost in s tem uspešno 

dosegali zastavljene cilje. 

 

Z rezultati projekta smo zadovoljni, saj kot pravi Pennac (1996, str. 

7–8) »užitek branja ni nikoli izgubljen za vedno in ga lahko s pravim 

pristopom obudimo celo pri najbolj zakrknjenih nebralcih«. 
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Nataša Bukovšek Kosi: Vsestranski učitelj 

 

Povzetek: V članku so predstavljeni današnji izzivi, s katerimi se 

srečujemo učitelji in katere lahko s sodobnimi metodami in oblikami 

dela zelo enostavno premagamo. Mnenja sem, da je uspešen učitelj 

danes »učitelj multipraktik«. Več kot ima idej, kako učencem podajati 

znanje na enostaven način, in te ideje med seboj zna dobro povezati, 

uspešnejši učitelj je. V pouk mora vnesti novosti in zanimivosti, ki 

učence določene starosti pritegnejo. Moj namen je bil, da se 

poslužujem čim manj frontalnega pouka in zadala sem si, da bom v 

pouk vpeljevala novosti, kot so formativno spremljanje, gibalno 

učenje, izkustveno učenje, raziskovalno delo, učenje v naravi … Pri 

samem načrtovanju ur so sodelovali tudi učenci in tako imeli 

motivacijo za učenje in željo po dokazovanju. Moj namen je, da 

učenci spoznajo, da je znanje zelo pomembno, ki se ga lahko osvoji 

tudi na zabaven način. Za vse to pa je potrebno medsebojno 

sodelovanje, spodbujanje, sprejemanje drugačnosti in iskanje poti za 

vse učence, tako uspešnejše kot tudi učence s posebnimi potrebami.  

 

Ključne besede: nove metode in oblike dela, vsestranski učitelj, 

formativno spremljanje, gibalno učenje, izkustveno učenje 

 

Abstract: The article presents today's challenges faced by teachers 

and challenges which can be easily overcome with modern methods 

and modes of work. In my opinion, a successful teacher today is a 

"multi-practice teacher". A teacher is more successful if he has more 

ideas how to impart knowledge to students in an easy way and how 

to connect them well. He must introduce novelties and interesting 

things into the lessons that attract students of a certain age... My 

intention was to use teacher-centred approach as little as possible. I 

introduced innovations into the lessons, such as formative 

assessment, movement learning, experiential learning, doing 

research work, learning in nature... The students also participated in 

the planning of lessons and thus had the motivation to learn and the 

desire to prove themselves. My aim is that students realize the 

importance of knowledge, and that knowledge can also be acquired 

in a fun way. All this can be achieved by mutual cooperation, 

encouragement, acceptance of differences and finding a way for all 

students, both more successful students and students with special 

needs. 

 

Keywords: new methods and modes of work, versatile teacher, 

formative assessment, movement learning 
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UVOD 

Današnji čas je čas nenehnih sprememb. V članku je predstavljena 

pomembna vloga sodobnega učitelja, učitelja »multipraktika«, kot 

spodbujevalca, moderatorja, organizatorja in ustvarjalca učnih 

okoliščin. Učitelj »multipraktik« mora poleg strokovnega znanja biti 

fleksibilen in sposoben pozitivno sprejemati nove izzive. Zavedati se 

mora, da je vsak učenec individuum. Dotaknila se bom sodobnih oblik 

in metod poučevanja ter formativnega spremljanja v praksi. Za 

izvedbo kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega dela je treba 

zagotoviti spodbudno učno okolje, pozitivno razredno klimo in 

medsebojno povezanost učencev, na kar lahko v veliki meri vpliva 

učitelj, razrednik. Predstavljene bodo igre, ki so lahko v pomoč za 

doseganje navedenega.  

 

Avtonomija učitelja 

Vloga učitelja se zelo spreminja. Učitelj danes ni več le prenašalec 

znanja, ampak je tudi spodbujevalec, moderator, organizator in 

ustvarjalec učnih okoliščin. Učence vodi skozi izobraževalne izkušnje 

in jih spodbuja, da prevzemajo čim večjo odgovornost za lastno 

učenje in vzpostavljajo kritičen odnos do znanja, do sebe in do 

družbe. Tako učitelj poleg poznavanja svoje stroke potrebuje še 

veliko drugega znanja, na primer, kako spoznavati učenca oz. njegove 

značilnosti, ki utegnejo vplivati na njegovo učenje, kako vse 

ugotovljene značilnosti vplesti v načrt izpeljave izobraževanja, katere 

metode in oblike dela izbrati, kako pripraviti dobro povratno 

informacijo in kako vrednotiti znanje. Poskrbeti mora za dobro 

razredno klimo (Grah, 2017). 

 

Krepitev medsebojnih odnosov in izražanje počutja 

Za krepitev pozitivnih medsebojnih odnosov lahko uporabimo 

namizno igro, s katero se učenci učijo oz. ozaveščajo, kako 

pomembno je medsebojno sodelovanje, zaupanje, prijateljstvo ... 

Igro izdelamo po konceptu igre Človek ne jezi se. Nekatera polja so 

označena s številkami. Posebej naredimo kartice s številkami, na 

katerih so različne naloge, na primer: enemu od soigralcev povej 

njegove tri dobre lastnosti, pokaži pantomimo lepega dogodka, izberi 

sošolca, kateremu boš v ponedeljek tutor, napiši skrivno pisemce, 

sošolcu po imenu na črko N povej nekaj lepega … Za izražanje počutja 

učencev so se kot izjemno učinkoviti izkazali kozarčki z naslikanimi 

podobami, ki izražajo veselo, srednje in žalostno počutje. Po vsakem 

dnevu, ko končamo z zadnjo šolsko uro, učenci v kozarčke anonimno 

odvržejo barvne lističe, s katerimi izrazijo svoje počutje tistega dne. 

Kozarček z veselim obrazom in zeleni listki pomenijo, da je bilo ta dan 

vse super; kozarček z resnim obrazom in rumeni listki pomenijo, da 

je bilo ta dan sicer v redu, a želel/-a bi si, da bi bil ta dan še boljši; 

kozarček z žalostnim obrazom in rdeči listki pa pomenijo, da ta dan 

ni bil »moj« dan, da mi ni bilo v redu. O tem se naslednji dan 

pogovorimo (Rupnik, 2006). 
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Drugačni pristopi in delo z učenci s posebnimi potrebami 

Učitelj mora imeti pozitiven odnos do teh učencev in do njihovih 

posebnih potreb, poleg tega pa mora svoje strokovno znanje redno 

dopolnjevati z znanji s področja dela z otroki s posebnimi potrebami. 

Sama imam izkušnje s slabovidnimi otroki, z otroki z avtističnimi 

motnjami, z otroki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, z 

otroki z govorno-jezikovnimi motnjami in z otroki s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami. Za te učence je treba učni proces načrtovati 

še posebej skrbno. Učenci nujno potrebujejo občutek sprejetosti v 

razredu in pomoč sošolcev pri razlagi oz. razumevanju snovi. Tako 

gradimo pozitivne medsebojne odnose in »brišemo« razlike med 

učenci. Pri teh učencih mora učitelj biti zelo dober opazovalec in jih 

dobro poznati. V primeru, da mu dana naloga ni všeč, da doživlja 

stisko, moramo le to neopazno spremeniti in mu omogočiti drugačno 

dejavnost. Mišljenja pa sem, da morajo ti učenci biti čim bolj enako 

aktivni kot njihova okolica in da mogoče imajo le nekoliko več 

ovinkov na svoji poti do uspeha (Prosnik, 2017). 

 

Primer dela z avtističnim učencem z Aspergerjevim sindromom 

Ko sem se srečala z avtističnem učencem z Aspergerjevim 

sindromom, smo se vsako jutro v krogu pogovorili, kaj bomo ta dan 

počeli. Velikokrat sem morala tudi predvideti negativne situacije in 

pojasniti, kaj bomo storili v danem primeru (ko je bil načrtovan 

športni dan, sem na primer morala pojasniti, kaj bom storila, če bo 

začelo deževati). Kljub avtistični motnji je bil taisti učence tutor pri 

matematiki, ker je zelo dobro znal matematiko. S tem je uril socialne 

stike in sčasoma je pričel kontrolirati tudi svoja čustva. V razredu je 

imel tri predmete v kotičku sprostitve. Ko je bil jezen, mi je pokazal 

mehko žogo. V kotiček jo je odšel mečkat ali odbijat. Ko je bil 

žalosten, mi je pokazal knjigo o dinozavrih, ki jih je občudoval, in 

takrat je odšel brat knjigo. Tretji predmet je bila rubinova kocka – to 

kocko mi je pokazal takrat, ko je želel mir in ni želel, da se z njim kdo 

pogovarja. Kljub temu je vedel, da mora opravljati šolske obveznosti. 

Imela sva koledar in v primeru, ko nalog ni opravil, sem mu na 

koledarju narisala vprašaj. Sam je nato razmislil o tem, kako in do kdaj 

bo zadolžitev opravil. Ostali učenci so skozi najin dialog spoznali, da 

imamo v razredu drugačnega učenca, a da to ni nič takšnega. Tudi 

ostali učenci so imeli možnost igranja v kotičku sprostitve. Takšni 

kotički so zaželeni tudi za učence s slabšo pozornostjo, za učence z 

disleksijo, diskalkulijo in podobno, saj vsi ti učenci radi opravljajo 

prilagojene naloge v mirnem kotičku, kjer lažje zberejo svoje misli.  

 

Sposobnejši in/ali nadarjeni učenci 

Sposobnejši učenci, ki izkazujejo višjo mero znanja, so lahko pri 

pouku na primer v vlogi tutorja. To vlogo opravljajo z veliko mero 

odgovornosti in z velikim veseljem. Ti učenci lahko raziskujejo 

določeno temo in o njej pripravijo predstavitev, plakat, intervju ipd. 

Sposobnejši učenci sestavljajo tudi učne listi, s pomočjo katerih nato 

vsi utrjujejo snov. Pri dodatnem pouku se pogovorimo, kaj bomo na 

primer čez 14 dni obravnavali pri predmetu naravoslovje in tehnika. 
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Učenci, ki jih zanima vesolje, pripravijo uro in za nekaj minut 

postanejo učitelji. Skupaj oblikujemo kriterije uspešnosti za poučno 

uro. V času, ko še ni bilo covida, so učenci predstavljali svoja nova 

znanja tudi v sosednjem paralelnem razredu (Zupan, 2005). 

 

Sodobne poučevalne prakse 

Učitelj se vsakodnevno sooča s kompleksnimi izzivi, ki so odraz 

nenehnih sprememb v družbi in velike raznolikosti med učenci. 

Odzivanje na potrebe vseh učencev in priložnosti za učenje vseh 

zahteva od učitelja veliko znanja, fleksibilnosti, ustvarjalnosti, 

odprtosti za spremembe in iskanje novih poti. V Sloveniji je od leta 

2004 zaznati, da učitelji uporabljajo sodobno metodo poučevanja – 

metodo formativnega spremljanja, v nadaljevanju FS. Skozi proces FS 

se učenci zavedajo, kakšno je njihovo znanje, kaj še morajo osvojiti, 

da bodo uspešni, kako bodo do cilja/znanja prišli, kdo jim bo 

pomagal, učijo se premagovati ovire in spoznavajo, da jih tudi 

neuspeh privede do uspeha (Peršolja, 2019).  

 

Sodobna poučevalna praksa – formativno spremljanje 

V nadaljevanju bom predstavila primer obravnave sklopa z metodo 

FS. Z učenci se na začetku sklopa pogovorimo, kakšen bo naš namen. 

Oblikujemo namen/cilj učne ure, na primer poznati boste morali 

delovanje človeškega telesa. Nato po metodi VŽN aktiviramo 

predznanje. Učenci poročajo o zapisih pri V in Ž, N izpolnijo na koncu 

obravnavanega sklopa. Po vsaki obravnavani vsebini znotraj sklopa 

skupaj oblikujemo kriterije uspešnosti – kaj vse moram znati, da bom 

uspešen/-na. Pred oblikovanjem kriterijev uspešnosti je zaželeno, da 

učence naučimo uporabljati hiško vprašanj oziroma t. i. Bloomovo 

taksonomijo, ki jo prilagodimo starostni stopnji učencev. Po vsaki uri 

lahko na koncu ure damo učencem izhodni listek, na katerem so 

vprašanja za samorefleksijo: Kaj sem se danes novega naučil/-a? Kje 

sem imel/-a največ težav? Nisem razumel/-a. Zanima me še … Zapis 

lahko učenci oddajo učitelju, ki na osnovi zapisov ugotovi, ali so bili 

načrtovani cilji ure doseženi. Za domačo tedensko nalogo učenci 

zapišejo vprašanja s pomočjo hiške vprašanj in le-ta dajo v škatlo 

znanja. Prihodnjo uro s pomočjo teh vprašanj ponavljamo učno snov. 

Kakšno njihovo vprašanje uporabimo tudi pri ocenjevanju znanja – s 

tem dobijo učenci občutek, da sodelujejo pri sestavi ocenjevanja, kar 

jih dodatno motivira za sprotno učenje. Na sredini sklopa da učitelj 

učencem delovni list, ki ga rešijo. Skupaj pregledajo rešitve in učenci 

popravljajo napake. Na tej stopnji lahko list popravi sošolec in nato 

glede na kriterije uspešnosti ovrednoti, kaj je sošolcu šlo dobro in kaj 

ne, ali pa svoje delo oz. znanje učenec ovrednoti sam. Vrednotenje 

poteka po metodi dve zvezdi, ena želja. Učenec sebi ali sošolcu 

najprej izpostavi dva kriterija uspešnosti, ki ju je upošteval, in nato 

en kriterij uspešnosti, ki ga mora še izboljšati. Delovne liste lahko 

pregleda tudi učitelj, ki poda kakovostno povratno informacijo. 

Skupaj z učencem naredimo samoregulacijo – učenec pove, kako bo 

svoje znanje izboljšal, do kdaj ga bo izboljšal in kakšne dokaze bo 

pripravil, da bomo vedeli, da poskuša svoje znanje izboljšati. Ko 
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končamo obravnavo določenega sklopa, sledi utrjevanje znanja. Na 

tej stopnji po skupinah, ki so lahko homogene ali heterogene, učenci 

pripravijo ponavljanje v obliki kviza, igro Spomin, Črni Peter … 

Aktivnosti za naslednjo uro pripravi učitelj glede na njihove 

didaktične igre, ki jih uporabi za utrjevanje znanja po postajah. Sledi 

ura preverjanja in analiza le-tega. Učenci dobijo glede na izkazano 

znanje povratno informacijo učitelja in v zvezek zapišejo 

samoregulacijo. Njihov zapis naj vidijo tudi starši in se podpišejo. 

Starši so tudi na ta način seznanjeni z delom in lahko tudi sami 

zapišejo, kaj opažajo, kakšno je znanje doma, v domačem okolju. Na 

stenskem semaforju učenci svoje znanje večkrat ovrednotijo tudi 

med učnim procesom. Učitelj ima tako ves čas povratno informacijo 

o tem, kakšno je trenutno znanje v razredu. Učence je potrebno 

naučiti, da se ne posmehujejo drug drugemu in da s številom 

dvignjenih prstkov nakažejo stopnjo osvojenega znanja, pri čemer 

dvig enega prsta pomeni, da učenec nujno potrebuje pomoč; z 

dvema prstoma učenec nakaže, da ima manjše težave; s tremi prsti 

nakaže znanje in razumevanje; s štirimi prsti pa nakaže, da razume 

snov in želi biti tutor. Tudi pri ocenjevanju učenci povedo ali zapišejo 

svoje mnenje oz. pričakovanje, kakšno oceno bodo dobili in zakaj 

tako mislijo. Zaželeno je, da se tudi učitelj kdaj zmoti. Učenci tako 

dobijo občutek, da smo vsi zmotljivi in da se na napakah učimo. Na 

to jih seveda opozorimo, da se tudi mi kdaj zmotimo. Ko pišem na 

tablo, včasih namenoma naredim pravopisno napako, predvsem pri 

besedah nagajivkah. Učenci štejejo moje napake in za 20 napak mi 

skupaj kot razred določijo kazen, seveda je to smešna, zabavna 

kazen. Dali so mi izziv, da ne smem sedeti za svojo mizo, ampak 

moram sedeti z njimi, da sem v koloni na sredini in sta reditelja glavna 

… Na koncu šolskega leta sem naredila krajši test besed nagajivk in 

opazila, da je bil napredek zelo velik. 

 

ZAKLJUČEK 

Na koncu lahko povzamem, da me kot učiteljico zelo zanima način 

poučevanja po novejših metodah. Na tem se veliko tudi sama 

izobražujem in vidim, da vsako novo znanje, ideja obrodijo pozitivne 

sadove. Pri učencih ob sodobnejših metodah poučevanja zaznavam 

večji napredek, večjo motivacijo za delo in velikokrat slišim besede 

konec dneva, kaj je že konec pouka? Ob vsem sem spoznala, da bom 

pri samem načrtovanju poskušala biti še bolj fleksibilna. Težje 

vsebine, kjer je seveda potreben tudi frontalni pouk, bom izvajala v 

jutranjih urah. V ure vključevala še več gibanja, plesa in učenja v 

naravi. Učenci neizmerno uživajo ko imajo občutek, da so oni tisti, ki 

vodijo pouk, ko dobijo pohvalo, ker so nekaj odkrili, sami spoznali, 

naučili svojega sošolca … Verjamem, da učitelj lahko sam hodi hitreje, 

a skupaj z učenci lahko pride dlje.  
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Barbara Cindrić: Usvajanje geometrijskih likov z 

matematično didaktično igro 

 

Povzetek: V članku želim predstaviti lastno didaktično igro, ki sem jo 

izvajala pri otrocih starih, 5–6 let. Zanimalo me je, ali je izziv dobro 

zastavljen in uspešnost otrok pri igri. Med načrtovanjem in 

izvajanjem je bilo glavno vodilo, da se otrok počuti dobro in da ob 

dejavnosti doživlja uspeh. Za uspešno izvedbo načrtovane dejavnosti 

je pomembno predvsem poznavanje otrok. Med samim izvajanjem 

dejavnosti sem ugotovila, da so otroci vedoželjni, aktivni in da je že 

didaktična igra sama po sebi motivacija. V nadaljevanju sem v 

teoretičnem delu prispevka na podlagi strokovne literature 

predstavila celosten razvoj otrok, didaktične igre in matematični 

sklop geometrijski liki, ki v tej igri prevladuje. V praktičnem delu 

naloge sem opazovala otroke med igro in vam predstavila primer 

dobre prakse, kjer je razviden napredek otrok, saj so samostojno 

manipulirali z didaktično igro in bili pri tem uspešni. 

 

Ključne besede: didaktična igra, matematika, geometrijski liki, drugo 

starostno obdobje 

 

Abstract: In the article, I want to present my own didactic game 

entitled which I performed with children aged 5-6 years. I was 

interested in whether the challenge was well set and how successful 

the children were in the game. During planning and implementation, 

the main guideline was that the child feels good and that he 

experiences success during the activity. For the successful 

implementation of the planned activity, it is important to know the 

children above all. During the activity itself, I realized that the 

children are curious, active, and that even a didactic game is 

motivation in itself. In the following, in the theoretical part of the 

paper, based on professional literature, I presented the holistic 

development of children, didactic games and the mathematical set 

of geometric figures, which dominates in this game. In the practical 

part of the seminar assignment, I observed the children during the 

game and presented you with an example of good practice where 

the progress of the children is evident, as they independently 

manipulated the didactic game and were successful in doing so. 

 

Keywords: didactic game, mathematics, geometric figures, second 

age period 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

UVOD  

Za razvoj matematičnega mišljenja je pomembno, da se v 

predšolskem obdobju ustvarijo pogoji. Matematična igra je 

aktivnost, ki vključuje dva ali več igralcev, ki med igro tekmujejo ali 

se izmenjujejo. Vsebuje pravila in določen konec. Na končno zmago 

pa vplivajo poteze, ki vsebujejo odločitve. Med igro je motivacija 

velika, otrok se nezavedno uči in so primerne za otroke različnih 

starosti ter sposobnosti, čustveni odnos je bolj pozitiven, aktivnost 

se veča, višja je pozornost in znanje je trajnejše (Lipovec in Antolin 

Drešar, 2019). Namen zgodnjega učenja matematike je, da otrok 

odkriva, razmišlja in nadgrajuje znanje. Matematični pojmi so 

oblikovani tako, da se izhaja iz problemske situacije, ker jo otroci 

morajo doživeti (Cotič, Hodnik in Felda, 2000). Za didaktično igračo s 

področja matematike sem se odločila zato, ker je le-ta dober temelj 

za kasnejše matematične vsebine, ki sledijo. Omogočiti sem želela 

čim več izkustvenega učenja na konkretni ravni, saj je le-ta podlaga 

za napredek na slikovni in simbolni ravni. Menim, da se otroci novih 

pojmov pri matematiki najbolje učijo skozi igro in kadar pri igri 

sodeluje vzgojitelj. Pomembno je tudi to, da je igra prilagojena 

starosti in izkušnjam predšolskih otrok. Glavno vodilo pri igri je bilo 

to, da je notranje motiviran in posledično uspešen, saj le-to dobro 

vpliva na otrokovo samopodobo in druge dejavnosti. Namen 

raziskave je na podlagi teoretičnega in praktičnega dela ugotoviti, ali 

je izziv dobro zastavljen in uspešnost otrok pri igri. Z didaktično igro 

sem zagotovila smiselno dejavnost za otroke v drugem starostnem 

obdobju, stare pet do šest let. V raziskavo je bilo vključenih dvajset 

otrok. Pri opazovanju sem sodelovala tudi sama, dejavnost sem 

izvedla v igralnici vrtca. Ugotoviti sem želela, ali bodo otroci usvojili 

izbrane geometrijske like. V teoretičnem delu bom predstavila na 

podlagi strokovne literature celosten razvoj otrok, didaktične igre in 

matematični sklop geometrijski liki, ki je v tej igri prevladuje. V 

praktičnem delu bom opazovala otroke med igro in vam predstavila 

primer dobre prakse, kjer je razviden napredek otrok, saj so 

samostojno manipulirali z didaktično igro in bili pri tem uspešni. 

 

Celosten razvoj 

Celosten razvoj je proces in poteka na različnih nivojih od rojstva do 

smrti. Temeljna področja razvoja se med seboj prepletajo in 

dopolnjujejo ter so odvisni od dednosti, okolja ter lastne aktivnosti 

posameznika (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Rast ne poteka 

usklajeno in enako hitro in se ne zaključi v posameznih razvojnih 

obdobjih, ampak se hitrost v različnih razvojnih obdobjih spreminja 

(Malina, Bouchard in Bar, 2004). Razvoj in telesna rast sledita 

načeloma dozorevanja. Cefalokavdalnemu načelu od glave navzdol 

in proksimodistalnemu načelu od središča telesa navzven k bolj 

oddaljenim delom telesa (Papalia, Olds in Feldman, 2001). Besede, ki 

jih otroci večkrat slišijo, naredijo manj napak. Komunikacija poteka 

vsakdan, kjer sodelujeta najmanj dve osebi (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009). Razumevanje besed je povezano s kontekstom, rabo 

in strategijo le-te omogočajo otroku razumeti in uporabljati nove 
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predmete, tudi tiste besede, ki označujejo odnos med predmeti in 

dogodki. Nekatera spoznanja in izkušnje o prostoru ima otrok že 

predenj razume ali uporablja besede, ki označujejo prostorske 

pojme. Spontano komuniciranje med otrokom in odraslimi ali z 

njegovimi vrstniki je pomemben vir informacij, saj omogočajo 

raziskovalcu, da ugotovi ali otrok slovnično pravilo, ki ga rabi v 

določenem kontekstu razume in pravilno rabi tudi v drugih 

kontekstih, ali gre za ponavljanje in nepopolno razumevanje 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

 

Matematična igra v vrtcu 

Matematična igra je aktivnost, ki vsebuje izziv v obliki naloge ali izziv 

za nasprotnika, s skupno nalogo, kjer posameznik sodeluje z ostalimi 

otroki. Vsebuje pravila, konec in matematične cilje. Vključuje igralce, 

ki se med igro izmenjujejo ali tekmujejo med sabo. Poteze nosijo 

odločitve in tako vplivajo na zmago. V predšolskem obdobju je treba 

ustvariti pogoje za razvoj matematičnega mišljenja (Lipovec in 

Antolin Drešar, 2019). Zgodnje učenje matematike ima namen, da 

otrok razmišlja, odkriva ter nadgrajuje znanje. Matematični pojmi se 

oblikujejo, da je izhodišče iz problemske situacije, ker jo otroci 

morajo doživeti (Cotič, Hodnik in Felda, 2000). V igri se otrok nehote 

uči, poveča se motivacija, zato ustrezajo otrokom v različnih starostih 

in sposobnostih. Čustveni odnos je boljši, aktivnost je večja, višja je 

koncentracija in znanje je trajnejše. Kurikulum je strokovna podlaga 

za delo v vrtcih in omogoča strokovnim delavcem strokovno 

načrtovanje in kakovostno vzgojo v vrtcu (Bahovec idr., 1999). 

Geometrija se ukvarja z oblikami v prostoru, vsebuje, geometrijske 

oblike – črte, orientacijo, telesa ter skladnost in simetrija. Otrok 

pridobljene izkušnje, ki pridobi z raziskovanjem, so zelo pomembne 

(Lipovec in Antolin Drešar, 2019). Konkretno pristopanje pri 

poučevanju geometrije je zelo pomembno (Cotič, Hodnik in Felda, 

2000). V predšolskem obdobju je pomembno izhajati iz načela od 

telesa k točki, saj otrok zaznava najprej tridimenzionalen svet in 

postopoma prehaja na dvodimenzionalni (Hodnik Čadež, 2004). Nato 

spozna črto in na koncu spozna točko. Pri usvajanju geometrijskih 

likov je pomembno, da se otrok z njimi igra, dokler mu kasneje 

postanejo domači (Lipovec in Antolin Drešar, 2019). V predšolskem 

obdobju geometrijske like vpeljujemo z odtiskovanjem geometrijskih 

teles, ker otroci spoznajo, da so liki gradniki geometrijska telesa. 

Geometrijske like otrok spoznava preko slikovnega prikaza. Lik je cela 

ploskev, ki jih dobimo z izrezovanjem tanjšega papirja (Hodnik Čadež, 

2004). 

 

Primer dobre prakse 

Področje matematike vsebuje več različnih tem, ena izmed teh je 

geometrija. Za uravnotežen razvoj otroka morajo biti vse teme enako 

obravnavane, zato sem zbrala le-to. Ugotovitve sem sproti beležila in 

interpretirala. Interpretacija dobljenih rezultatov temelji na 

praktičnem preverjanju in povezovanju s teoretičnimi spoznanji.  

Globalna cilja: 
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− doživljanje matematike kot prijetne izkušnje, 

− razvijanje matematičnega izražanja. 

Cilji: 

− otrok se seznani z matematiko v vsakdanjem življenju, 

− otrok doživi matematiko kot prijetno izkušnjo, 

− otrok razvija matematično mišljenje, 

− otrok sledi navodilom, 

− otrok išče geometrijski lik po barvi in velikosti, 

− otrok poimenuje geometrijski lik. 

 

Didaktični pripomočki so list z geometrijskimi liki, ki se razlikujejo po 

barvi in velikosti, kartonski geometrijski liki in škatla. 

Pravila igre: Pri igri sodelujeta najmanj dva in največ štiri otrok. Otroci 

se igrajo pri mizi. Na mizo položimo škatlo s kartonskimi 

geometrijskimi liki.  Z igro začne tisti otrok, ki je najvišji, izžreba en lik 

iz škatle, ga poimenuje ter ga poišče, če je le-ta na njegovem listu. Če 

najde, ponovi žrebanje, dokler ne izžreba lika, ki ni na njegovem listu, 

in tako lahko igro nadaljuje naslednji otrok. Zmagovalec je tisti, ki prvi 

zapolni svoj list. Igre je konec, ko zadnji otrok napolni svoj list. Možne 

druge variante igre so, da se lahko prilagodi tudi glede na starost 

otrok.  Lažja varianta je, da damo v igro samo geometrijske like po 

eni lastnosti in postopoma dodajamo. Lahko prilagodimo glede na 

število igralcev lahko dodamo ali odvzamemo število geometrijskih 

likov. Potek igre lahko spreminjamo, tako da dajemo primere, kako 

na različne načine določimo prvega v igri, ki igro začne igrati prvi.  

Opis poteka dela: Motivacija je potekala tako, da smo se skupaj z 

otroki usedli v krog. Na sredino smo postavili geometrijske like, 

skupaj smo si jih ogledali in sem jih poimenovala. Otroci so medtem 

prisluhnili, nato sem jim povedala, da vsak otrok vzame en 

geometrijski lik. Ko ga je držal v roki, sem jih spodbudila k pogovoru 

tako, da so mi povedali, na kaj jih spominja, v čem se razlikujejo in v 

čem so si podobni. Otrokom sem prisluhnila in jih spodbudila k 

razmišljanju. Osrednji del je potekal tako, da sem pred začetkom 

dejavnosti pripravila mizo, tako, da je bilo dovolj prostora za igro. 

Otroci so se posedli za mizo. Na mizo sem položila škatlo in otrokom 

razložila navodila. Igro je začel najvišji deček. Med igro sem po 

potrebi ponovila navodila in otroke usmerjala, če je bilo treba in na 

tak način pomagala, da je lahko vsak otrok prišel do cilja didaktične 

igre. Zaključek je potekal tako, da sem po končani didaktični igri 

otroke razdelila v pare. Igrali smo se igrico, kjer je en otrok izžrebal iz 

škatle en geometrijski lik, ki ga je skril tako, da ga drugi otrok ni videl. 

Nato ga je opisal in drugi otrok je po opisu geometrijskega lika skušal 

uganiti, kateri geometrijski lik je to. Če je otrok pravilno odgovoril, je 

igro lahko nadaljeval drugi otrok.  

 

Didaktično igro sem izdelala tako, da sem otrokom pritegnila 

pozornost. Pri didaktični igri sem upoštevala starost otrok in njihove 

značilnosti. Podrobno sem jim razložila navodila in didaktično igro 

sem demonstrirala. Otrokom sem pomagala po potrebi, pustila sem 

jih tudi, da sami spoznajo pravilno ali napačno rešitev, saj so na tak 
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način lahko prišli sami do uspeha. Otrokom sem omogočila večkratno 

ponovitev igre, pohvalila sem jih za trud in uspeh. Med samo igro pa 

sem bila pozorna, da upoštevajo navodila. Rezultate sem beležila v 

tabelo. Aktivnosti otrok je bila sledeča. Otroci so pozorno poslušali 

navodila vzgojiteljice in so upoštevali navodila. Med igro so aktivno 

sodelovali vsi, nekateri so potrebovali pomoč. Nekateri otroci so si 

med sabo pomagali, nekateri pa so bili samostojni.  

 

 
Slika 1: Matematična didaktična igra z geometrijskimi liki 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Didaktična igra je bila moja načrtovana dejavnost, ki je potekala po 

načrtu. Prisotnih je bilo dvajset otrok. Uvodna motivacija je pritegnila 

pozornost otrok in na tak način sem jih vpeljala v nadaljnji osrednji 

del. V osrednjem delu so otroci usvajali novo znanje.  Pri igri sem bila 

prisotna in tako otroke motivirala ali pa jim po potrebi pomagala. 

Otroci so se sproščeno igrali, medtem sem jih spodbujala, da so 

geometrijski lik najprej pravilno poimenovali, nato pa razvrstili. Cilji 

so bili doseženi. Najbolj je pritegnilo njihovo zanimanje, da bi zmagali 

in ob enem pa tudi to, da lahko med sabo tekmujejo in sodelujejo. 

Na koncu igre so se zmagovalci razveselili zmage in ravno to jim je 

bila motivacija za ponovitev igre. Pri začetnih dejavnostih razvrščanja 

je imelo težave le nekaj otrok, tudi pri poimenovanju so nekateri 

otroci nepravilno poimenovali. Na začetku so otroci počasneje 

poimenovali in razvrstili geometrijske like. Po večkratnih ponovitvah 

so jih otroci hitreje razvrščali in poimenovali. Po tem lahko zaključim, 

da so otroci bili uspešni pri uporabi in poimenovanju geometrijskih 

likov. Menim, da so didaktična igra in večtračne ponovitve 

pripomogle k bogatenju matematičnega znanja o geometrijskih likih.  
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Tadeja Derganc: Bibarija Medved stopa v starostni 

skupini 2–3 

 

Povzetek: V prispevku bom predstavila nekatera teoretična izhodišča 

gibalno-plesne vzgoje v obdobju malčkov (od 2. do 3. leta). Opisala 

bom igro in dejavnosti, vezane na bibarijo Medved stopa (M. Voglar). 

Tema je trajala dobra dva meseca, z veliko ponavljanj. Ko so otroci 

usvojili babarijo in jo razumeli, sem nadaljevala z ostalimi 

dejavnostmi – od znanega k manj znanemu. Pripravila sem veliko 

aplikatov na stenah, knjig in rekvizitov ter inštrumente, ki so otroke 

dnevno spodbujali k raziskovanju. Med igro sem otroke opazovala, se 

odzivala na njihovo igro in širila njihovo znanje. Ker najmlajši 

potrebujejo veliko nežnosti in dotikov, so bibarije prava iztočnica za 

igro in komunikacijo z  njimi. 

 

Ključne besede: bibarija, igra, posnemanje gibanja, glasbena 

dejavnost 

 

Abstract: In this article some theoretical starting points of movement 

and dance education in the toddler period (ages 2 to 3 years) will be 

presented. A game and activities in connection to the so called 

bibarija (song that includes dance movements for toddlers) with the 

title Medved stopa (M. Voglar) will be described. This theme was 

included in my work with toddlers for a bit more than 2 months and 

many repetitions were involved. After this bibarija was learnt and 

understood, other activities followed – from more known to less 

known. I have prepared many aplicats on the walls, books, requisites 

and instruments that encouraged children to explore on the daily 

basis. I observed children while playing, reacted on their games and 

expanded their knowledge. Since the youngest toddlers need a lot of 

gentleness and touches, such bibarije are the right choice to play and 

communicate with them. 

 

Keywords: bibarija, game, movement imitation, music activity 
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UVOD 

Z bibarijo Medved stopa so se otroci srečali že v uvajalnem obdobju. 

Takrat so naši opazovalci tudi starši in kaj hitro opazijo, kaj jim je všeč, 

kaj jih pomirja in veseli. Večkrat si tudi želijo informacije, kje naj si 

preberejo tovrstne igre. Pri delu z najmlajšimi sem se naučila, da se 

najbolje počutijo, ko sem z njimi na tleh, jim pojem, se igram bibarijo, 

se igram igro ku-ku ali plešem. Otroci potrebujejo fizični kontakt, da 

ti lahko zlezejo v naročje, da si v njihovi igri prisoten in aktiven. Z 

opazovanjem in igro z njimi jih lahko vodim korak naprej v njihovem 

razvoju, nadgrajujem otrokovo znanje.  Zanimivo je opazovati, kako 

sledijo in se zanimajo, aktivno učijo, ko jih vodiš skozi njihovo 

občutljivo obdobje.  

 

Učenje skozi ples in igro 

V priporočilih Smernic umetnostne vzgoje (Road Map for Art 

Education, UNESCO, 2006) je umetnostna vzgoja v vrtcu pomembna 

z vidika razvijanja kognitivnih in socialnih spretnosti, spodbujanja 

inovativnega mišljenja in ustvarjalnosti. Geršakova (2015) pravi, naj 

bi bil vzgojitelj usmerjen v dejavnosti, ki bodo spodbujale, da otrok 

sam raziskuje in najde odgovor, idejo, problem, odrasli pa naj bo v tej 

igri prisoten kot opazovalec in ga spodbuja v njegovem raziskovanju 

skozi igro in z vprašanji. Vzgojitelj se mora zavedati, da je njegov 

proces ustvarjanja plesa pomembnejši od rezultata. Pomembno je, 

da že v zgodnjem otroštvu spodbujamo in razvijamo njegove naravne 

sposobnosti. Pri tem jim moramo zagotoviti čim več možnosti 

ustvarjanja in spodbud. Spodbude so lahko notranje, ki izhajajo iz 

otrokovega doživljanja in čustev ali pa zunanje (Geršak, 2015). Za 

našo dejavnost sem kot zunanje spodbude izbrala aplikate živali, 

glasbo, male inštrumente in lutke.  

 

Pomembno je, da otrokom pokažemo čim več različnih načinov 

gibanja; v našem primeru smo se gibali na mestu (z valovanjem rok, 

skakanjem, stopanjem, spuščanjem, dviganjem), v prostoru (s 

tekanjem, stopanjem, drobencljanjem, plazenjem, skakanjem). Pri 

tem skušamo uporabiti vse dele telesa: glavo, z mimiko obraza, roke 

v več položajih, dlani, komolce, boke, zadnjico, noge, kolena, stopala. 

V prostoru se lahko igramo s smermi, nivoji, velikostjo giba ter potmi. 

Pri tem raziskujemo ritem, trajanje  in elemente, vezane na 

raziskovanje energije (Geršak, 2015). Pri naši dejavnosti, ki jo opišem 

v nadaljevanju, smo uporabljali: težko – lahko, močno – nežno, 

poskočno – statično, hitro – počasno gibanje. Otroke po plesu 

opozorim tudi na bitje srca, dvigovanje in spuščanje prsnega koša oz. 

to, kar lahko občutijo in zaznajo. 

 

Preko plesne dejavnosti jim omogočamo sodelovanje, reševanje 

problemov, upoštevanje drugega in strpnost drug do drugega 

(Geršak, 2009). S plesno dejavnostjo zagotovimo potrebe tudi tistim, 

ki potrebujejo več akcije, več dražljajev, dotikov. Zavzemati bi se bilo 

potrebno, da bi gibanje oz. ples vključili v vsa področja kurikuluma, 

saj s tem otrok lažje razume pojave in pojme, hkrati pa je 
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učinkovitejša tudi zapomnitev. Majaron (v: Geršak, 2009) meni, da bi 

morala biti umetnost vsakodnevno prisotna v vrtcu in ne le kot 

izražanje, temveč kot komunikacija med vzgojiteljem in otrokom. S 

tem bi umetnost postala oblika simbolne komunikacije in bi med 

njimi zmanjševala agresivnost in prispevala k vsestranskemu razvoju. 

Glasser (v: Geršak, 2009) opozarja na štiri človekove potrebe: po 

ljubezni, po moči, po svobodi ter po zabavi. Pri tem je koristno, da 

tudi v ustvarjalnem plesu zagotavljamo te štiri človekove potrebe. Te 

potrebe so: 

− potreba po ljubezni (vzgojitelj zadovoljuje, da se otrok počuti 

sprejetega, slišanega, čuti pripadnost skupini ter varnost); 

− potreba po moči (zadovoljuje pomembnost, pozornost, vodstvo 

skupine in samopotrjevanje); 

− potreba po svobodi (zadovoljuje svobodo gibanja, mišljenja, 

govora ter ustvarjanja); 

− potreba po zabavi (zadovoljuje potrebo po učenju, igrivosti, 

smehu in uživanju).  

 

Pri vsem tem pa je pomembno, da smo pozorni tudi na tiste, ki so 

umaknjeni od dejavnosti. Majhni otroci so do novih stvari večkrat 

zadržani, dokler ob tem ne začutijo varnosti, ki jim jo omogoči 

vzgojitelj. Leach (1991) pravi, da neupoštevanje otrokovih čustev ne 

koristi otroku. Avtorica opaža, da odrasli prevečkrat naletimo na 

prigovarjanje v smislu, da je vse v redu oz. da ni nič hudega. Če se ne 

vključuje v dejavnost in je opazovalec, je dobro, da ta njegov odziv 

zaznamo. Ko opazim, da se ne počuti dobro, uporabim »zrcaljenje«. 

To pomeni, da posnemam njegovo vedenje in ga gledam sočutno v 

oči. Tako upoštevam njegova čustva in izražam spoštovanje do njega. 

To mojo naravnanost opazi in se mi največkrat sramežljivo nasmeje. 

Tako prebrodi prvo stisko in se sprosti. Z »zrcaljenjem« mu pokažem, 

da ga sprejemam takega, kot je. S tem začuti, da sem na njegovi 

strani.  

 

Otrok ima potrebo, da je odrasli v njegovi prisotnosti,  ne želi pa, da 

se vmešava v njegovo igro in mu npr. pripoveduje, kaj počne. 

Najbolje se bo počutil, če vlogo igre prepustimo njemu (Leach, 1991). 

V igro se vključim le toliko, da rešim njegov problem, kjer se mu 

zatakne. Pustim ga pri reševanju, vendar ko obupa in si želi pomoči, 

ga vprašam, kaj potrebuje. Prav tako kot pomoč v stiski, je 

pomembna tudi sodelovalna igra, kjer se lahko vzgojitelj vključi v igro 

lovljenja ali skrivanja z otroki.  

 

Kurikulum za vrtce (1999) priporoča naslednje dejavnosti v zvezi s 

plesno-umetniško vzgojo: igro, doživljanje, izražanje, izmišljanje, 

komuniciranje, ustvarjanje, občutenje plesa in skozi ples. Plesna 

umetnost ustvarja vzdušje medsebojnega zaupanja in pri tem otroka 

spodbuja k izražanju. Ker se ob tem počuti varno, se lahko razvija na 

sebi lasten način in v svojem tempu. Vzgojiteljeva naloga je, da 

neguje njegovo izražanje in ustvarjanje, ga ceni in spoštuje. Vzgojitelj 

naj mu omogoča zbrano poslušanje, opazovanje ter tipanje, ki pa ga 
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pripelje do večje senzibilnosti, naklonjenosti drug do drugega in do 

sveta. Ko se še ne izražajo besedno ali težko ubesedijo svoja čustva 

in doživljanje, je zelo pomembno, da jih spodbujamo, da se izražajo s 

telesom. S plesno umetnostjo omogočamo, da cela skupina lahko 

začuti posameznika, ga razume, sprejema in ceni. Tako se otrok 

postavi v vlogo gledalca, poslušalca in ustvarjalca (Kurikulum za vrtce, 

1999). 

 

Opazovanje otrok in odzivi  

Najprej smo se bibarijo igrali večkrat na dan pri mizi, ko smo čakali 

na obroke. Ko so se otroci  usedli k mizi, so takoj začeli »stopati« z 

dlanmi po mizi. To pričakovanje sem prevzela in nadaljevala z 

bibarijo. Zadnji del bibarije jim je bil vedno najbolj všeč in so ga z 

nasmehi komaj pričakali. S prsti obeh rok sem se sprehajala po rokah 

in glavi od enega do drugega. Prsti so nakazovali drobencljanje miške.  

 

 
Slika 1: Drobencljanje »miške« 

Vir: Lasten 

Ker so tako uživali, smo se začeli bibarijo s prsti igrati tudi po parketu, 

po tepihu, po steni, po kartonskih škatlah. Pri tem smo ugotavljali, da 

igra bibarije na različnih površinah oddaja različen zvok. Ko smo se 

igrali s slanim testom in smo sedeli pri mizi, se je deklica spomnila na 

bibarijo. »Pa dajmo v slano testo!« sem jim predlagala. Svoje gibe rok 

smo odtiskovali v slano testo. Vsakemu sem pomagala razvaljati večji 

kos slanega testa in nato so ponovno odtiskovali svoje dlani po 

bibariji. Pogovarjali so se: »Poglej mojo roko!« »Ja, v slanem testu 

vidimo odtise svoje dlani, prstov!« sem nadaljevala. Ko smo naslednji 

dan slikali z barvo in valjčki, si je deček pobarval dlan in jo odtisnil na 

papir. Vključila sem se v igro: »Medved stopa copa, cop ...«. Prinesla 

sem velik kolut papirja in si namazala dlani. Začela sem se igrati 

bibarijo. Nato so tiskali tudi oni. Pustila sem jih poljubno tiskati, 

vsepovsod so bili odtisi dlani, prstov. Odtise smo razstavili v 

garderobnem prostoru, kjer so se otroci in starši o dejavnosti lahko 

pogovarjali. Pod razstavo sem zapisala bibarijo z avtorico. Ker je bil 

interes zelo velik, sem v knjižni kotiček postavila knjigi Dom za zajčka 

in miško (R. Kightley) in druge knjige o medvedu, zajčku in miški. Na 

steno igralnice pa sem prilepila fotografije medveda, zajca in miške. 

Pod fotografije sem zapisala njihova poimenovanja. Opazovala sem 

jih, ko so se pogovarjali ob fotografijah živali. »Velik, velik!« so otroci 

s telesom nakazali na medveda. Dopolnjevala sem jih s pridevniki: 

»Močan, ogromen, težek, kosmat!« Ob tem sem jim s telesom 

pokazala njegovo gibanje. Usločila sem hrbet in s težkima nogama 

stopala. Tako smo ponazarjali, ko je medved stal na nogah.  
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Posnemali smo tudi hojo medveda po vseh štirih nogah. Otroci so bili 

opazovalci in seveda začudeni in presenečeni nad mojim vživljanjem 

v medveda. »Iiiiii!« so imeli izkušnjo z zajčkom. Njihovo besedišče 

sem širila s pridevniki: »Nežen, dolgodlak, poskočen, mehek, ljubek!« 

Pokazala sem jim gibanje zajca. Sonožni skoki in valovanje rok visoko 

nad glavo, ki so predstavljali uhlje.  Ob fotografiji miške in bibariji so 

se začeli smejati, ker so se spomnili, kako moji prsti »tekajo« po 

njihovi glavi. Povedala sem jim, da miška drobenclja s svojimi 

nožicami, je hitra, majhna in tiha. Posnemanje miške sem prikazala 

na dveh nogah, ki sta bili hitri in sta drobencljali. Otroci so najraje 

posnemali gibanje medveda. Za spodbudo sem vedno govorila 

bibarijo z močnim, globokim glasom za medveda, z nežnim, veselim 

za zajčka in visokim glasom za miško. Ustavljali so se ob fotografijah, 

posnemali gibanje in se pogovarjali. Za vsako izmed živali sem 

pripravila inštrumentalno skladbo. Začela sem s skladbo Medved z 

zgoščenke Pleši, pajacek, pleši (M. Voglar) in otroke opazovala. 

Skladbo smo poslušali. Nato sem začela stopati kot medved in 

prepoznali so gibanje ter vpili: »Medved, medved!« Postopoma sem 

prehajala pri medvedu od stoječega položaja do gibanja na vseh štirih 

nogah. Otroke sem prijela za roke in jih vključila v ples. 

 

 
Slika 2: Posnemanje gibanja medveda ob skladbi Medved 

Vir: Lasten 

 

Ob skladbi in fotografiji smo ples medveda več dni ponavljali. Nato 

sem jim predvajala skladbo Zajček (Prav tam). Poslušali smo jo. 

Odzivali so se s tekanjem, nasmehi. Ob skladbi sem jim pokazala 

lahkotne skoke in valovanje rok nad glavo. Ko so prišli v vrtec, so 

pokazali na radio in želeli, da še plešemo. Ples smo ponavljali tri dni, 

da so otroci gibanje in skladbo dobro doživeli. Nato smo poslušali 

skladbo Miška (Prav tam). »Miška, miška!« so klicali in kazali na 

fotografijo, ko sem začela drobencljati.  Ob skladbi sem se skrivala za 

omare, za stene, igrali smo se igro ku-ku. »Še, še, še!«  so govorili. 

Prav ta igrivost jih je spodbujala k hitremu tekanju. Opazovala sem 

tudi zadržane otroke, ki so bili le opazovalci. Večkrat sem jih prijela 

za roko in povabila v ples. Ker se plesu še niso pridružili, sem bila 
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pozorna na njihovo mimiko obraza in držo telesa. Gledala sem jih v 

oči in posnemala njihovo mirovanje. Opazili so, da jih gledam in 

vidim. S tem sem jim omogočila, da so se začutili in bili opaženi takšni, 

kot so. Na polico v igralnici sem jim pripravila ročne lutke medveda, 

zajčka in miške. Lutke so prepoznali in jih poimenovali. Z njimi so se 

poljubno igrali nekaj dni. »Medved, kako stopaš?« sem vprašala 

dečka, ki se je igral z lutko medveda. Deček je začel posnemati 

gibanje medveda na sosedovem telesu. Tako smo z vsemi lutkami 

ponazorili gibanje živali po telesu. Poleg police z lutkami sem 

postavila veliko blazino na tla ter na blazino manjše in večje 

vzglavnike. Lahko  so se ulegli ali sedeli, želela sem, da se počutijo 

prijetno. Spraševala sem jih, katero masažo si želijo: »Ali te zmasira 

medved ali želiš raje zajčkovo masažo?« Prepustili so se, saj lutki 

zaupajo. Medved je stopal trdo, zajček lahkotno, miška pa se jih je 

komaj malo dotikala.  

 

 
Slika 3: »Medvedova masaža« 

Vir: Lasten 

Naslednji dan sem jim predvajala tudi pesmi teh živali: Medvedek 

pleše (J. Bitenc), Zajček (U. Justin) in Teka miška (M. Voglar).  S police 

so vzeli male ritmične inštrumente.  Preizkušali so inštrumente ob 

poslušanju teh pesmi in pustila sem jih pri njihovem raziskovanju. 

Nato sem se vpletla v dogajanje s kuhalnicama: »Hop, hop, hop! 

Katero žival posnemam?« Svoje igranje sem prikazala tudi s 

skakanjem. Kuhalnici sem ponudila njim in posnemali so me. 

 

 
Slika 4: Otroci so posnemali skoke zajčka na različnih površinah 

Vir: Lasten 

 

Nadaljevala sem z bobnom, ki je ponazarjal gibanje medveda. 

Posnemala sem gibanje in igrala na boben. »Medved!« so rekli. »Jaz 

bi tudi!«, a bobna žal ni bilo za vsakega. Predlagala sem jim, da 

bobenček potuje od enega do drugega. Sedeli smo na tleh, igrala sem 

na bobenček in se gibala. Ko sem prenehala igrati, sem tudi ustavila 

gibanje telesa. Boben sem dala sosednjemu otroku. Všeč jim je bilo, 
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da so lahko vodili igro. Starše smo prosili za kovinske škatle, odpadno 

embalažo vloženega sadja, čeznje smo prevlekli samolepilno folijo, 

tako je vsak dobil svoj bobenček. Nanj smo igrali s kuhalnicami. Za 

posnemanje gibanja miške pa sem izbrala zvok ropotulje. Tudi 

ropotuljice smo si naredili iz odpadne embalaže. Polnili so jih z rižem, 

prosom, gresom.  

 

 
Slika 5: Uživanje ob poslušanju zvoka, ki ga oddaja ropotulja 

Vir: Lasten 

 

Vse te male inštrumente in lutke smo si pripravili na poličko. Ob tem 

smo se pogovarjali, kako posamezna ropotulja zveni, je bolj tiha ali je 

bolj glasna, iskali pare ropotulj ter ugotavljali, kateri boben je bolj 

glasen. Dnevno so se igrali v kotičku, preizkušali male inštrumente in 

se pogovarjali z lutkami živali. V jutranjem krogu ob inštrumentalni 

skladbi je ena izmed lutk otroke pozdravila, jih pobožala, dala 

poljubček ali jih požgečkala. 

 

 
Slika 6: Otroci čutijo nežnost in sprejetost ob pozdravu lutke 

Vir: Lasten 

 

Mali inštrument je potoval od otroka do otroka. Nanj so igrali, ostali 

pa smo se odzivali na njegovo igranje. V veliki rjuhi smo lutke živali 

tudi gugali, jih pozibavali ob skladbah.  
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Slika 7: Povezanost skupine ob pozibavanju lutk v rjuhi 

Vir: Lasten 

 

Na fotografijo medveda na steni sem čeznje dodala filc, ki sem mu 

izrezala majhne luknjice. Na drugo fotografijo filc, ki sem mu izrezala 

pravokotna okenca in na tretjo fotografijo filc, ki sem mu izrezala dve 

večji luknji. »Katera žival se skriva zadaj? Kaj vidiš? Kateri del telesa 

je to? Katera žival ima to barvo dlake?« S tem sem jih spodbudila k 

natančnejšemu opazovanju in govoru.  

 
Slika 8: Opazovanje živali pod filcem 

Vir: Lasten 

 

Otroci so povsod našli priložnost za igro. Ko smo bili na travniku, so 

posnemali gibanje medveda. Vključila sem se v njihovo igro in jih s 

posnemanjem živali odpeljala v gozd. Stopali smo po različnih 

površinah – po kamnih, po zemlji, po suhih listih, po mahu. Skakali 

smo čez palice, storže in se skrivali kot miške za velikimi kamni. Po 

koncu doživetja sem jih vprašala, kaj vse so slišali. »Ššššš! Poka!« so 

odgovarjali. Vse to so občutili, ko so hodili z nogama po tleh. 

»Poskusimo še z rokama! Kaj občutite?« Tipali smo različne površine. 

»Av! Mehko!« so govorili. Preko igre smo spoznavali različne 

površine v naravi. Pogovarjali smo se o pridevnikih: mehko, grobo, 

bodičasto, nežno, trdo, lahko, raskavo, toplo, mrzlo, lomljivo ... Ko so 

starši prihajali po otroke, smo gledali knjigo Dom za zajčka in miško 

(R. Kightley). Želeli so jo pokazati staršem. Tako je nastala ideja 



95 
 

bralnega nahrbtnika. Staršem sem po elektronskem sporočilu poslala 

obvestilo. V njem sem zapisala, kako je prišlo do ideje bralnega 

nahrbtnika in kaj želim s tem doseči. V nahrbtnik sem priložila dve 

knjigi. Prva je bila Dom za zajčka in miško (R. Kightley), druga pa Biba 

buba baja (M. Voglar, L. Osterc). Tako sta knjigi tedensko potovali od 

otroka do otroka. Starši so jim knjigi prebrali, imeli možnost se 

seznaniti z bibarijami, skupaj pa so tudi ilustrirali eno izmed bibarij. 

Ilustracije smo obesili v garderobni prostor na višino otroških oči, te 

pa so nam še dolgo služile za pogovor. Pod ilustracije sem še zapisala 

»Bibarije«.  

 

ZAKLJUČEK 

Na delo in dejavnosti se dobro pripravljam, veliko razmišljam, se 

samoizobražujem. Ob vsem tem sem se naučila, da je 

najpomembneje videti otroka in se vključevati v njegovo igro. Tisto, 

kar potrebuje v določenem obdobju in se želi igrati, je zame iztočnica 

za dejavnosti. Skozi igro se razvija odnos med otrokom in vzgojiteljem 

ter odnos med otroci. V igri se mora počutiti varno, da lahko 

napreduje in se uči. Umetniške dejavnosti skupino pomirjajo in 

povezujejo. Otroci se odzivajo z veseljem, navdušenjem ob 

dejavnostih in igri z njimi, hkrati pa imajo  tudi zagotovljeno potrebo 

po gibanju. Vsak pa se tudi ne vključuje v igro in ples. Pomembno je, 

da tudi tega otroka opazim in ga povabim v igro z »zrcaljenjem«, kjer 

se bo počutil slišanega in vrednega. Podprem ga lahko tudi z lutko, 

saj se po navadi ob lutki hitreje sprosti. Vsakega odziva ali napredka 

se razveselim in otroka pohvalim. Najpomembneje zame je, da se 

skupaj z njimi veselim in učim, saj je to največje zadovoljstvo v 

vzgojiteljskem poklicu.  
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Damjana Ferlic: Aktivno sodelovanje učencev pri 

spoznavanju naravne in kulturne dediščine šolskega 

okolja 

 

Povzetek: Dediščina ni in ne sme biti v šoli le teoretično 

posredovanje podatkov preteklosti, vzetih iz knjig, s predstavitvijo 

zgolj slik, diaprojekcij. Postati mora del aktivnega sodelovanja, 

raziskovanja. S pomočjo medpredmetnega vključevanja postane 

»raziskovalni projekt«, kjer kljub temu da določene vsebine 

obravnavamo vsako leto, odkrivamo vedno nekaj novega. Učencem 

moramo vezi preteklosti pomagati stkati v vezi sedanjosti, da bodo 

lahko kasneje tudi sami to neprecenljivo doto prenesli svojim 

potomcem. Vemo pa, da vsako izkustveno pridobivanje znanja 

ohranja večjo in trajnejšo vrednoto. Tudi pri mlajših učencih ni ovira, 

da ne bi izkoristili ljudi v domačem kraju, da jih vključimo v 

uresničevanje učnih ciljev spoznavanja, nadgrajevanja pomembnosti 

naravne in kulturne dediščine. S tem uresničujemo cilje vzgoje in 

izobraževanja, učencem pa te vsebine postanejo prijetne in 

vzpodbudne. 

 

Ključne besede: naravna in kulturna, snovna in nesnovna dediščina, 

učni cilji, šolsko okolje 

 

Abstract: Heritage is not, and should not be, only a theoretical 

transmission of information from the past, taken from books, with 

the presentation of only pictures and slide shows. It must become 

part of active cooperation, research. With the help of cross-curricular 

integration, it becomes a "research project" where, despite the fact 

that certain topics are discussed every year, we always discover 

something new. We must help students weave the ties of the past 

into the ties of the present, so that they themselves can later pass on 

this priceless dowry to their descendants. But we know that every 

experiential acquisition of knowledge maintains a greater and more 

lasting value. Even with younger students, there is no obstacle to not 

taking advantage of the people in the hometown, to include them in 

the realization of the educational goals of getting to know, upgrading 

the importance of natural and cultural heritage. In this way, we 

realize the goals of upbringing and education, and these contents 

become pleasant and stimulating for the students. 

 

Keywords: natural and cultural, tangible and intangible heritage, 

learning objectives, school environment 
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UVOD 

Dediščina je del naše identitete, zato je ohranjanje in prenos na 

mlajše generacije zelo pomemben. Šola in učitelji sooblikujemo 

spodbudno in raznoliko okolje za učenje o naravni in kulturni 

dediščini ter tako prispevamo h kvalitetnemu učenju o njej. 

Pripovedovanja o ljudeh, kulturi, zgodovini, imajo zelo velik pomen 

za naše učence, ki bodo ob njihovi seznanitvi, doživetjih, lahko to 

prenašali  naprej še naslednjim generacijam. Premalokrat se 

zavedamo, da nam ljudje, s katerimi se srečujemo, narava, ki nas 

obdaja, vse to ponuja, če le gledamo z očmi in s širino srca. Znova in 

znova smo presenečeni, koliko te dediščine je okrog nas, ki nas 

spontano, neprisiljeno vabi, da jo spoznamo, jo začutimo in doživimo 

v vsej polnosti spominov preteklosti, v želji, da ta znanja in spoznanja 

prenesemo tudi v prihodnost. 

 

Pojem naravne dediščine 

»Predstavlja bogastvo žive in nežive narave; naravnih posebnosti, ki 

so prvobitne, pristne, avtohtone, izjemne, enkratne, redke, stare, 

pestre, raznovrstne, pričevalne, izobraževalne ali prepoznavne« 

(Tomasssini in Janžekovič, 2016). »To so posebne značilnosti našega 

naravnega okolja, izredni in posebni pojavi v naravi. Posebnosti 

rastlinskega in živalskega sveta ter posebni naravni pojavi, ki jih 

razglasimo za naravno dediščino, imenovani naravni spomeniki« 

(Verdev in Razpotnik, 2021). Naša najbolj znana naravna dediščina, 

ki je vpisana celo v Unesco seznam svetovne naravne dediščine, je 

nam vsem dobro poznana kraška jama, imenovana Škocjanske jame. 

 

Pojem in pomen kulturne dediščine  

Kulturna dediščina je del nas, del okolja in družbe, v kateri živimo. 

Obdaja nas povsod: v domovih, stavbah naših vasi in mest, bogat 

nabor dediščine nas vabi v splošne knjižnice, muzeje in galerije, vse 

do arheoloških najdišč. Dediščina pa niso le najdbe, dolgočasni zidovi 

in zaprašena umetnost, temveč njen vonj veje iz tradicionalnih 

veščin, obrti in druge nesnovne dediščine, iz zgodb in pesmi naših 

dedkov in babic, iz tradicionalnih jedi in filmov, ki jih gledamo. 

Kulturna dediščina nas povezuje v svoji raznolikosti. Danes je zaradi 

tehnologije veliko bolj dostopna kot kdaj koli prej (ZVKDS, 2018). To 

so človekove stvaritve in dejavnosti: zgodovinska mesta, gradovi, 

cerkve, etnološki objekti in drugo. V dediščini je ohranjeno ljudsko 

izročilo, šege, navade, ki se prenašajo na mlajše rodove. Muzeji imajo 

glavno vlogo pri ohranjanju predmetov, dokumentiranju in 

vrednotenju ter predstavljanju dediščine javnosti. V Sloveniji je velik 

del narave in kulturne dediščine zaščiten (Tomassini in Janžekovič, 

2016). 

 

Strinjam se s trditvijo, ki jo Antonić (2015) navaja, da otroci oblikujejo 

pozitiven odnos do dediščine, da se naučijo dediščino prepoznati, 

videti, spoznati ter da začutijo željo po povezovanju z njo in po 

ohranjanju le-te. Učenci povezujejo različna znanja, razvijajo 

estetsko kvaliteto in soustvarjajo kulturno sedanjost.  
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Kulturno dediščino in vsakdanji način življenja ljudi v preteklosti raziskuje 

posebna veda, ki se imenuje etnologija. Strokovnjak, ki opravlja etnološka 

raziskovanja, se imenuje etnolog, lahko tudi narodoslovec (Verdev in 

Razpotnik, 2021). 

Varstvo in ohranjanje dediščine 

Zaradi splošne vrednosti je ohranjanje v interesu vsake države in 

njenih prebivalcev. Varovanje kulturne dediščine je naloga vseh 

državljanov, strokovno ravnanje z njo pa izvajajo posamezne vede in 

njihovi strokovnjaki. Strokovno pomoč pri varovanju kulturne 

dediščine izvajajo posebne javne službe, na primer Zavod za varstvo 

kulturne dediščine. Skrb za svetovno dediščino usmerja mednarodna 

organizacija UNESCO (Verdev in Razpotnik, 2021). Vsekakor pa je na 

nas, ki smo zaposleni v vzgoji in izobraževanju tudi zelo pomembna 

naloga in poslanstvo, da učencem privzgajamo čut, senzibilnost do 

varstva in ohranjanja za v prihodnje.  

 

Delitev kulturne dediščine 

V ZVKDS (2015) najdemo razporeditev kulturne dediščine:  

 Na kulturno dediščino: 

− materialno in  

− nematerialno.  

Materialna (snovna) dediščina 

Materialno (snovno) kulturno dediščino delimo na: 

− nepremično in  

− premično dediščino.  

K NEPREMIČNI  kulturni dediščini uvrščamo: 

− stavbno, arheološko dediščino in kulturno krajino. 

K njej prištevamo stavbe, cerkve, naselbine, vključno s pripadajočim 

okrasjem, opremo, napeljavami in pripadajočimi zemljišči, druge 

zgrajene sestave, naselja in prostorske ureditve, tudi če so 

oblikovane iz naravnih prvin. 

K PREMIČNI  kulturni dediščini uvrščamo: 

− predmete in zbirke predmetov (slike, kipi, fotografije, knjige, 

arheološki predmeti, rokopisi, razne zbirke, dokumenti, 

pečatniki, stari predmeti – igrače, pohištvo, zlatnina, instrumenti, 

ure …) (ZVKDS, 2015). 

  

Nematerialna (nesnovna) dediščina 

Nosilci nesnovne dediščine so lahko posamezniki, skupine ali 

skupnosti. Pomembno je, da nosilci dediščino prepoznajo, ohranijo, 

definirajo in jo prenesejo na mlajše rodove. Za ohranjanje 

nematerialne dediščine se nosilci povezujejo z različnimi društvi, 

posamezniki in strokovnimi institucijami. 

 

V nematerialno (nesnovno) kulturno dediščino uvrščamo: 

− spretnosti, 

− znanja,  

− šege in navade (prazniki, obredi, obletnice, praznovanja, 

obdarovanje …), 

− ustno izročilo (legende, ljudske pesmi, plesi, pripovedi ...), 
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− vrednote in prepričanja, kot jih uresničujejo in zaznavajo ljudje, 

povezani z uporabo, razumevanjem, ustvarjanjem in njenim 

posredovanjem sedanjim in prihodnjim rodovom (Pukl, 2012). 

Vsem nematerialnim oblikam kulturne dediščine je skupno, da jih ne 

moremo prijeti ali otipati. Vidne ali slišne te oblike postanejo šele, ko 

jih predstavijo različni izvajalci, kot so godci, pevci, igralci, mojstri, 

rokodelci, ali ko se neko znanje uporabi za ustvarjanje nečesa 

vidnega ali oprijemljivega, na primer jedi (Verdev in Razpotnik, 2021). 

 

Kulturna dediščina v učnih načrtih  

V strategiji kulturne dediščine 2020–2023 (MK, 2019) navajajo, da je: 

Pri izvajanju učnih vsebin ključno tesno sodelovanje med 

izobraževalnimi in dediščinskimi ustanovami. Dejavnosti naj 

se izvajajo tudi neformalno in priložnostno. 

 

Kot pravi dr. Bogataj (1992), velik poznavalec dediščine na 

Slovenskem, je v povezavi s spoznavanjem, odkrivanjem in 

raziskovanjem le-te, zelo pomembno, da pri tem upoštevamo okolje, 

v katerem sodelujemo. Skratka: v mestih naj bi mladina spoznavala v 

prvi vrsti dediščino mesta, podobno na podeželju. Za vključevanje v 

šolo pridejo v poštev vsa področja dediščine, pojmovanje v najširšem 

pomenu besede, torej kot oblike gmotnega, družbenega in 

duhovnega življenja ljudi. Posamične tematike imajo tudi to 

prednost, da je na njih mogoče navezovati številne predmete, torej 

tudi po tej strani seznanjamo otroke z več disciplinarnim pristopom 

k razumevanju.  

Ob pregledu učnih načrtov prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

za OŠ (MIZŠ, 2011) predmet Spoznavanja okolja povzemam učne 

cilje, ki so najbolj tehtni in pogosti pri uresničevanju operativnih ciljev 

in vsebin, povezanih z dediščino. Ta se navezuje v naslednjih 

tematskih sklopih:  

▪ SKUPNOSTI: 

− spoznajo, da so nekateri dnevi v letu posebno pomembni, ker so 

jim ljudje kot posamezniki ali v določenem okolju, državi pripisali 

poseben pomen ter dneve tako tudi doživljajo (1. razred); 

− znajo poimenovati nekaj praznikov, ki jih praznujemo v Sloveniji 

(lokalnih in državnih), in jih razlikovati glede na njihovo kulturno, 

versko in državotvorno tradicijo (2. razred); 

− spoznajo pestrost praznovanj doma in po svetu (osebna, lokalna, 

verska, državna praznovanja). 

▪ PROSTOR: 

− uporabljajo temeljne pojme v zvezi s pokrajinskimi 

značilnostmi šole (1. razred); 

− poznajo značilnosti domačega kraja (2. razred); 

− spoznajo življenje in delo na kmetijah v vseh letnih časih. 

▪ ČAS: 

− časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo 

dogodke in spremembe v različnih letnih časih, 

− znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju 

in vedo, da je bilo življenje ljudi v preteklosti drugačno; 
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− spoznajo časovni potek dogodkov, uporabijo nekatere 

osnovne izraze za opredeljevanje dogodkov, kot so prej, 

potem, včeraj, danes, jutri, dan, mesec, letni časi (1. 2. in 

3. razred); 

− spoznajo koledar (2. r); 

− poznajo pomen dediščine (3. r.); 

− spoznajo in vrednotijo spremembe v svojem kraju na 

podlagi različnih virov (3. razred); 

− znajo opisati časovni potek pojavov (3. r.). 

 

Standardi znanja so povezani s temeljnim znanjem, ki bi ga naj učenci 

dosegli ob koncu prvega VIO. Navajam tiste, ki se najpogosteje 

povezujejo s cilji in vsebinami kulturne dediščine: 

− učenec ve, da se ljudje in družba skozi čas spreminjajo in 

da spremembe povzročijo različni dejavniki, 

− pozna pomen dediščine, prepozna materialne, pisne in 

ustne vire informacij, preko katerih pridobiva in širi znanje 

o preteklosti, 

− zna časovno opredeliti dogodke in pojave, 

− pozna nekaj dejstev in podatkov  iz lokalne preteklosti in 

jih časovno razvršča, časovno zaporedje ponazarja s 

časovnim trakom, 

− pozna imena in dejavnosti nekaterih ustanov, 

− ve, da imajo v Sloveniji nekateri dnevi in prazniki poseben 

pomen in pozna  poseben pomen različnih praznovanj, 

− z nekaj stavki opiše značilnosti domače pokrajine in 

življenje ljudi v tej pokrajini ter spreminjanje okolja (MIZŠ, 

Program OŠ SPO, 2011). 

Glasbena umetnost je zelo uporabna in bogata za uresničevanje ciljev 

opisane teme: 

− učenec poje repertoar ljudskih pesmi, 

− pleše preproste ljudske plese, 

− zna enakomerno izrekati ritmična besedila, izštevanke, 

uganke, 

− posnema ritmične in melodične vzorce, 

− igra na glasbila preproste spremljave ter krajše glasbene 

vzorce, 

− ustvari preproste spremljave in melodične motive z 

lastnimi, ljudskimi improviziranimi glasbili, 

− se vključuje v glasbene dejavnosti v šolskem in 

zunajšolskem okolju, 

− doživljajsko in zbrano posluša krajše glasbene vsebine, 

− razvija občutljivost za zdravo zvočno okolje (MIZŠ, 

Program OŠ Glasbena vzgoja, 2011). 

Tudi ob pregledu učnih načrtov prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja za OŠ, predmet Športna  umetnost  navajam  praktične in 

teoretične vsebine sklopa Plesnih iger: 

− otroške izštevanke, rajalne igre, plesne igre, 

− preprosti ljudski plesi s spoznavanjem glasbene 

spremljave in preproste koreografije. 
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Učni cilji, ki so najbolj pogosti pri uresničevanju športnih operativnih 

ciljev in vsebin, povezanih z dediščino: 

− Učenec pozna rajalne igre, zapleše tri otroške plese in pet 

preprostih ljudskih plesov (MIZŠ, Program OŠ GUM, 

2011). 

V didaktičnih priporočilih (MIJZ, 2011) se v okviru medpredmetnih 

povezav  kulturna dediščina pojavi tudi v medpredmetnih povezavah: 

− SPO in GUM (glasba za praznike, šege, glasbena kulturna 

dediščina …), 

− SPO in LUM (šege, navade, kulturni spomeniki, muzeji, 

galerije, domača obrt …), 

− SPO in ŠPORT (spoznavanje ljudskih plesov). 

 

Primeri dobre prakse   

Seznanjanje učencev in aktivno sodelovanje z različnimi vrstami 

dediščine domačega kraja  

Kot učiteljica razrednega pouka učence vodim skozi učni proces, pri 

čemer uresničujem vzgojno izobraževalne cilje in naloge povezane s 

snovno in nesnovno dediščino , ki si jih vsako leto zastavim na začetku 

šolskega leta (tako v okviru predmeta spoznavanja okolja, glasbene, 

likovne  in športne umetnosti, kot v okviru ciljev in nalog interesne 

dejavnosti folklore, nenazadnje pa tudi pri medpredmetnem 

sodelovanju). Med samim procesom učence usmerjam, jim 

pomagam, spodbujam k izvajanju raznih aktivnosti povezanih z 

naravno in kulturno dediščino, s poudarkom na izkustvenem učenju,  

upoštevanju sposobnosti, potreb in interesov učencev ter 

nenazadnje, kar je tudi zelo pomembno, z dobrim, uspešnim 

sodelovanjem in komunikacijo z ljudmi v domačem šolskem okolju, 

ki so  kakor koli povezani z dediščino, ki  jo želimo približati učencem. 

 

V podeželskem kraju, kjer poučujem, sem že zelo hitro ugotovila, da 

imamo idealne pogoje za raziskovanje domačega kulturnega okolja. 

Starši, dedki, babice, krajani v najrazličnejših kulturnih društvih in 

drugi posamezniki so šoli izjemno naklonjeni v smislu sodelovanja, 

povezovanja, predstavitev, povezanih z opisano tematiko. Torej 

upoštevanje učnega načrta in danosti lokalne dediščine je bilo 

ključno, da sem začela podrobneje raziskovati in tako posredovati to 

neprecenljivo »doto« svojim učencem. Na začetku moje poklicne 

poti tukaj je bilo tega nekoliko manj, z leti pa bi lahko vse »mini 

projekte« razvrstila v različne letne čase, povezujoč se z dediščino, ki 

sovpada vanjo. 

 

Dejavnosti dediščine v domačem šolskem okolju 

Predstaviti želim del mojih dejavnosti, povezanih z dediščino 

domačega šolskega okolja. Težko je vse to strniti v krajšo celoto tega 

članka, saj je aktivnega sodelovanja z vsemi deležniki v kraju, kjer 

poučujem že več kot 25 let res veliko. Zato sem se odločila, da 

predstavim predvsem tiste, ki so vpeti v naše delo redno, vsakoletno 

(več kot vsaj 5 let). Strnila sem jih v aktivnosti, povezane z obdobja 

letnih časov. 
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Dediščina jesenskega obdobja: 

Kulturna prireditev ob vsakoletni trgatvi potomke najstarejše vinske 

trte na svetu, dobljene z Lenta pri Mariboru je postala stalnica 

seznanjanja otrok z nesnovno dediščino tudi v kraju Nova Cerkev pri 

Vojniku in njeno skrb za ohranjanje bodočim generacijam.  Učenci so 

povabljeni k trganju grozdov, ki jih nato stisnemo v »preši« in delček 

te sladke tekočine tudi poskusimo. Vse skupaj nas povezuje kulturni 

program, ki ga pripravimo z vsebinami otroških ljudskih plesov in 

ljudskih pesmi.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Trgatev potomke z Lenta                                  

Vir: Lasten    

         

                                                                        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 2: Ljudski pevci, godci 

Vir: Lasten 

 

V mesecu oktobru v okviru Tedna otroka izvedem dan dejavnosti, 

kjer povabim v razred ljudske glasbenike, ljudske pevce domačega 

kraja. Učencem predstavijo njihovo bogato dejavnost, nesnovno 

dediščino, ustno izročilo pesmi, plesov, kot tudi predstavitev snovne 

dediščine, kamor spadajo razni ljudski instrumenti. Učenci si jih 

pogledajo, na nekatere izmed njih lahko tudi zaigrajo. V nadaljevanju 

nas naučijo kakšno znano ljudsko pesem, ki jo popestrimo z raznimi 

ritmičnimi spremljavami. Nato nadaljujemo delo z izdelavo 

enostavnejših oblik ljudskih instrumentov, kot npr. nunalce, piščali, 
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orehova tolkala … Ob zaključku dneva zaokrožimo vse naše 

dejavnosti tako, da z narejenim instrumentom zaigramo melodijo na 

znane otroške ljudske pesmi (Trzinka, Katarina Barbara, Mi se mamo 

radi …) ali pa se ob spremljavi naučimo tudi zaplesati lažje otroške 

folklorne koreografije. 

 

Dediščina zimskega obdobja: 

V mesecu decembru vsakoletno sodelujemo na javni prireditvi ob 

dnevu samostojnosti in enotnosti, kjer nastopamo z učenci 

folklornega krožka, v katerega so vključeni učenci prve triade, s 

predstavitvijo spletov otroških ljudskih plesov, pesmi in iger. S tem 

seznanjamo otroke z nesnovno dediščino raznih šeg, navad zimskega 

časa kot tudi spoznavanje ustnega izročila plesov, pesmi. K 

sodelovanju vedno povabimo starejše občane ali naše bivše učence, 

ki z igranjem na »frajtonerico«, gosli ali citre spremljajo naše 

nastope. Trudim se, da k vsakoletnemu sodelovanju privabim nove 

ljudske glasbenike, da učenci šole na ta način spoznavajo ljudi 

svojega šolskega okolja. Mnogokrat so presenečeni, saj so nekatere 

izmed njih že srečevali, pa vendarle niso vedeli, kakšno znanje imajo 

v sebi povezano na temo dediščine. 

 

 
Slika 3: Otroški ljudski plesi in igre 

Vir: Lasten 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Tradicionalni pustni karneval 

Vir: Lasten 

 

Pustni čas predstavlja most med zimo in pomladjo. Za pusta si 

nadenemo pustne maske od takšnih, ki so tradicionalne, do takšnih, 
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ki so odraz sodobne družbe. Tudi moji učenci se vsako leto udeležijo 

pri nas do sedaj že 33. tradicionalnega pustnega karnevala oz. 

povorke. To je del »živega muzeja«, kjer se vsako leto predstavi del 

naše pustne dediščine. Pred tem imamo v šoli skupaj s starši 

organizirane popoldanske pustne delavnice, kjer izdelujemo pustno 

masko, ki je enotna za celoten razred. Na ta način zopet aktivno 

spoznajo nesnovni del dediščine, šege in navade pustnega časa.  

 

Dediščina pomladnega obdobja: 

Velik pomen in čas aktivnosti namenimo v začetku marca izdelavi 

»gregorčkovih hišk«, cerkvic. Zopet organiziram popoldanske 

delavnice, kjer jih učenci skupaj s starši izdelujejo s pomočjo lesa, 

kartona, stiropora, naravnih materialov. Poleg ohranjanja snovne 

dediščine pomena hišk (v katere damo svečke in jih spuščamo ob 

nabrežju reke Hudinje in s tem ozaveščamo tradicijo tudi nesnovne 

dediščine), ozaveščamo, da se s spuščanjem luči v vodo dan začne 

daljšati in da ne bo treba več delati ob razsvetljavi. Ob teh aktivnih 

doživetjih zraven pripravimo krajši kulturni program, ki je namenjen 

seznanjanju te vrste dediščine v našem okolju. 

 

Učni čebelnjak v Novi Cerkvi spada v kulturno, snovno dediščino 

(čebelnjak, panjske končnice, orodje, naprave) kot tudi nesnovno 

(spoznavanje znanja, veščin, prakse in izročila (upoštevanje 

preizkušenih praks prednikov). Njegovo znanje nam vsako leto 

posredujejo mentorji čebelarskega društva. To izkustveno 

posredovanje znanja čebele do medu, nato nadgradimo tudi z 

medpredmetno povezavo, saj v mesecu maju, ko obeležujemo 

svetovni dan čebel, izkoristimo to tudi pri likovni umetnosti, s 

spoznavanjem pomena panjskih končnic, ki jih nato tudi poslikamo in 

razstavimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Spuščanje  »gregorčkov«                                           

Vir: Lasten        

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Slika 6: Čebelarstvo    

Vir: Lasten 
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Dediščina poletnega časa v domačem kraju: 

Mlinarska kulturna dediščina v Sorževem mlinu spada v snovno 

kulturo in njeno spoznavanje se močno navezuje na uresničevanje 

cilja pri SPO, da učenci poznajo pomen te materialne dediščine tako 

za ljudi, ki so tu živeli v preteklosti, kot za tiste, ki se bodo s tem šele 

srečali. Lastnik mlinskega kolesa in žage venecialke, g. Oton Samec, 

je naš zelo cenjen domačin, z bogatim znanjem dediščine; 

predstavitve poti zrnja do kruha, ki ga z velikim veseljem vsako leto  

predaja tudi mlajšim rodovom naše šole. 

 

   
Slika 7: Snovna dediščina Sorževega mlina in prikaz starih del na kmetiji 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Vse zgoraj opisane aktivnosti dediščine nastajajo zahvaljujoč ljudem, 

ki nam prihajajo naproti z dobro voljo in s svojim znanjem. Ob 

vsakoletni praksi svojega dela poskušam upoštevati dejstvo, da je pri 

vključevanju sestavin dediščine v izobraževalnem procesu  potrebno  

občasne akcije zamenjati  v stalne oblike, povezane z odkrivanjem in 

raziskovanjem. Raziskovalni poskusi na področju dediščine so 

vključeni v redno delo in ne le kot dopolnilo, enkratna »akcija«. 

Dediščina vsekakor ne more in ne sme biti »kratkotrajna modna 

muha«, ampak jo je res treba kontinuirano, interdisciplinarno 

vključevati v širjenje otrokovega razvoja od majhnih korakov k 

večjim. Vodilo mi je vsekakor upoštevanje učnega načrta, ob 

vključevanju raznih neformalnih in priložnostnih dogodkov, ki jih je 

na podružničnih šolah res v izobilju. Težko se je bilo odločiti, katere 

vsebine predstaviti, saj jih je še zelo veliko. Od sodelovanja na 

tradicionalnem Miklavževem sejmu v mesecu decembru, do razstav 

starih predmetov, knjig, orodja, ki ga učenci ob obravnavani tematiki 

prinašajo v šolo, do povabil naših dedkov, babic, ki zelo radi prihajajo 

v šolo in predstavijo učencem tako materialno kot nematerialno 

dediščino svojega otroštva. Naučijo nas plesti košare, rože iz papirja, 

izdelovati lectova srca, veščin peke kruha, potice. Skupaj z nami se 

igrajo stare igre in z veseljem zapojejo z nami. Ob opazovalnih 

sprehodih spoznavamo stavbno dediščino naših kozolcev, starih hiš, 

cerkva in skednjev.  Skratka, strahu, da bi nam zmanjkalo vsebin za 

aktivnosti opisane teme, ni.  
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Vanja Fink: Učenje in igra v gozdu: učenje (skoraj) brez 

učnih pripomočkov 

 

Povzetek: Gozd je prostor, kjer otroci zaznajo svet z drugimi čutili. V 

gozdu se svet vrti drugače kot v igralnici. Gozd otrokom ponudi 

sproščujoč prostor, kjer se lahko umirijo, se spustijo k tlom, kjer lahko 

opazijo življenje v tleh in se ozrejo navzgor, kjer lahko spoznajo 

mogočnost dreves, ki mnogim živalim v gozdu ponujajo varno 

zavetje. Gozd otroke uči sodelovanja, medsebojne pomoči in 

prilagajanja različnim situacijam. Hkrati pa je gozd ena velika učilnica 

in zakladnica znanja, kamor greš lahko brez vsega in se vseeno vrneš 

poln znanja in bogastva v srcu.  

 

Ključne besede: gozd, otroci, znanje, naravni material, igra 

 

Abstract: The forest is a place where children perceive the world with 

other senses. World revolves differentl in the forest like in tke 

classroom. The forest offers children a relaxing place where they can 

calm dawn, get down to the ground, where they can observe the life 

in the ground or look up, where can realize the power of the trees, 

which offer a safe shelter to many animals in the forest. The forest 

teaches children to cooperate, help each other and adapt to different 

situation. At the same time, the forest is one big classroom and a 

treasure trove of knowledge, where you can go without everything 

and still return full of knowledge and wealth in your heart.  

Keywords: Forest, children, knowledge, natural material, game 
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UVOD 

Gozd, travniki in na sploh narava je naša največja učilnica znanja in 

modrosti. Kot vzgojiteljica v starostni skupini 3–4 let zagovarjam 

učenje v naravi brez pretirane uporabe kupljenih in dragih 

pripomočkov, ki otroke odvračajo od bistva in jim onemogočajo 

osredotočanje in opazovanje narave okoli njih. Pomembno je, da se 

otroci ne osredotočajo samo na vid, ampak uporabljajo tudi svoj vonj 

in naravne pripomočke za učenje tudi primejo v roko ter se z njimi 

rokujejo. Otroci se morajo v naravi najprej naučiti uporabljati svoja 

čutila. Pri svojem delu opažam veliko zavor, strahu in negibljivosti 

telesa pri rokovanju z naravo: prijemanje talnih površin, dotik 

drobnih živali, prijemanje mokrih, mrzlih površin, okorna hoja po 

neravnem terenu, ozkih poteh, hoja v hrib, plazenje, sedenje na tleh, 

… Bivanje v naravi otrokom ponuja spokojnost in čas, da odkrivajo in 

raziskujejo v svojem lastnem tempu. Poleg tega jih svež zrak in 

igranje napolni z dodatno energijo. Učenje v naravi dosega mnogo 

boljše rezultate kot učenje v igralnici. Pri uresničevanju ciljev s 

področja učenja v naravi se v vrtcu opiramo na pristope s področja 

gozdne pedagogike.  

 

Gozdna pedagogika  

Zgodba gozdne pedagogike se je v Sloveniji začela sistematično 

razvijati leta 2010, ko so s prvimi evropskimi projekti, v katere so se 

kot partnerji vključevale posamezne občine in izobraževalne 

ustanove, k nam prišle izkušnje iz drugih evropskih držav: Avstrije, 

Nemčije, Velike Britanije, Norveške in Danske. Odstrle so nam 

poznan, a že skoraj popolnoma pozabljen pogled na z naravo 

povezanim otroštvom in vzgojo otrok. V Sloveniji in tudi drugje po 

Evropi in svetu so dobro razviti tako imenovani gozdni vrtci in šole, ki 

so namenjeni predvsem predšolskim in šolskim otrokom in imajo 

gozdno pedagogiko integrirano v kurikul in učne načrte. Preživljanje 

prostega in vzgojno-izobraževalnega časa v gozdu ima za otroke 

številne pozitivne učinke. Otroci so v naravi manj obremenjeni, 

svobodneje razmišljajo in so zato bolj ustvarjalni. Gozdni tereni jim 

omogočajo naravno gibanje, kar vpliva pozitivno na razvoj možganov 

in posledično motoričnih ter učnih sposobnosti. V gozdu se otroci 

lažje umirijo in gradijo medsebojne odnose. Preko igre pridobivajo 

raznolike veščine, potrebne za vsakdanje življenje. Preživljanje časa v 

naravi v vsakem vremenu vpliva ugodno na njihovo zdravje. Otroci 

pridobijo pristen stik z naravo ter jo zato boljše razumejo in  cenijo 

ter varujejo. Gozd je odlično okolje tudi za vzgojo, učenje in razvoj 

otrok s posebnimi potrebami (Gozdna pedagogika, 2022).   

 

Bivanje v gozdu in vpliv na zdravje in razvoj 

Natalija Györek (v Vilhar in Rantaša, 2019, str. 15–16) je za knjigo 

Priročnik za učenje in igro v gozdu zapisala, da je otrokova vloga v 

učnem procesu pogosto pasivna, sedeča. Gozd pa otrokovo vlogo 

spremeni v aktivno. V gozdu ne postanejo samo aktivni in 

soudeleženi raziskovalci gozda, marveč tudi lastnih dejanj in 

občutkov. Gozd, kot nenehno spreminjajoč prostor, otroka vseskozi 
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izziva in obenem uči odgovornosti do sebe ter drugih, kar jim je v 

današnjem času v precejšnji meri onemogočeno. Gozd je idealen 

vzgojno-učni prostor, ki spodbuja razvoj otoka na več področjih. 

Gozdna pedagogika potrebuje vključevanje aktivnih opazovanj in 

doživljanja, saj jih le tako lahko povežemo z otrokovim učenjem in 

razvojem. Vendar to pomeni, da otrokom dovolimo, da plezajo čez 

hlode, skačejo v blatne luže, bingljajo z vej drevesa, se pogovarjajo s 

hroščki, glasno smejijo, najedo borovnic in gozdnih jagod, tekajo, 

poslušajo ptičje petje, opazujejo barve, lovijo ravnotežje, objemajo 

drevesa, sodelujejo, se prepirajo, skrivajo, nabirajo plodove, 

raziskujejo, gradijo, rušijo, merijo, štejejo, prelivajo … Lahko rečemo, 

da gozdarski strokovnjaki z razvojem gozdne pedagogike ohranjajo 

otroštvo že danes in naravo za jutri. Danes živimo v visoko tehnološki 

razviti civilizaciji, kjer je preprosto funkcionalno naravno gibanje 

nadomestila prekomerna uporaba tehnologije. A v resnici smo rojeni 

za gibanje, tek, plavanje, skakanje, hojo, plezanje, lazenje in tako 

moramo živeti, udejanjati v naravnem okolju. Tam resnično dihamo 

svež zrak, vse do svojih celic, in svež zrak skrbi za dobro delovanje 

našega telesa (Jelen, 2019, str. 5). Za našo prihodnost, za otroke, je 

pomembno, da se kot vzgojitelji zavedamo, da so narava, gozd, 

gibanje pomembne vrednote, ki jih ne smemo opustiti. Gibanje v 

naravi je danes sprostitev, odtujitev od sodobnega sveta, vrveža in 

tam lahko človek najde mir, doživi lepoto narave, se nadiha svežega 

zraka in začuti svoje telo. Globok vdih, izdih skozi nos, gibanje v 

naravi, poslušanje utripa srca in zvoka narave, opazovanje, čutenje 

barv v naravi so lahko danes odlična antistresna terapija (prav tam, 

str. 5). 

 

Jelen (2019) meni, da so narava, divje živali, gozdovi, travniki, 

cvetlice, žuželke, gore … Okolja, kjer otroci začnejo spoznavati bistvo 

naravnega poslanstva in poti svojih prednikov in tako lahko govorimo 

o normalnem evolucijskem razvoju človeštva. Barve in zvoki narave, 

dotiki trave in svetlic, dreves, poslušanje zvokov in še kaj, vse to je 

danes zdravilo in jedro biološkega razvoja otroka. Brez vključevanja v 

naravo in bivanja v naravnem okolju bomo težko vzpostavili 

ravnovesje v biološkem, duševnem in duhovnem razvoju otroka. V 

naravi zbujamo svoja notranja čutila. Z gibanjem sproščamo 

prekomerno delovanje našega uma in sproščamo stres. Ozaveščanje 

otrok in odraslih o pomembnosti gibanja v naravi je prvi cilj, ki ga je 

potrebno umestiti v vzgojno-izobraževalne ustanove.  

 

Otroci in narava so že od nekdaj povezani. Naravni svet je eno 

najboljših okolij za raziskovanje, sprejemanje in uživanje otrok. 

Nekateri raziskovalci menijo, da se zdi, da so otroci vse manj 

izpostavljeni naravi. Današnji starši imajo natrpan urnik, saj morajo 

poskrbeti za varstvo otrok, šolo in obšolske dejavnosti. Tudi če so 

otroci na prostem, je dejavnost običajno strukturirana in ne gre za 

svobodno pustolovščino in potopitev v naravo, ker starši enostavno 

nimajo časa za to.  Izkušnje na prostem so pogosto kratkotrajne. Ko 

so majhni otroci izpostavljeni naravi, vidijo njeno lepoto tako kot mi, 

še pomembneje pa je, da začnejo sodelovati z njenimi dobrinami. 
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Otroci samodejno začnejo praktično spoznavati naravo. Spomnite se, 

kdaj ste bili v naravi: ste morda videli otroke skakati v lužah, plezati 

po skalah, se gugati z dreves in pobirati stvari? Narava spodbuja 

otroke k razmišljanju, delovanju in oblikovanju lastnih idej. Ko so 

otroci vključeni v doživetja v naravi, se vživijo v dogajanje in so 

popolnoma pozorni na to, kar imajo pri roki. Ta stik z naravo je lahko 

preprosto sprehod, igra na dvorišču ali pohodništvo po gozdu. Vse 

vrste izpostavljenosti naravi imajo številne prednosti. Naravni 

materiali, kot so borovi storži, trava, skale, listje, dež, pajkove mreže, 

palice, fosili, zemlja, školjke, kamenčki in pesek, ponujajo neskončne 

možnosti za igro in domišljijo. Ti materiali niso opremljeni z navodili: 

otroci si sami zamislijo, kako jih uporabiti. Kaj so? Kaj lahko storijo? 

Kako se počutijo? Kako so videti? Kako raste? Kaj lahko storijo s tem?  

Naravo si predstavljajte kot pravo enciklopedijo. Otrokom omogoča 

interaktivno učno izkušnjo s spodbujanjem vseh petih čutov. To je 

odlična spremljava pouka v zaprtih prostorih, saj omogoča 

poglobljeno izkušnjo novega znanja (Gozdni vrtec, 2022).  

 

Delo v vrtcu – primer dobre prakse 

Pri svojem delu v vrtcu kot vzgojiteljica opažam večji napredek pri 

osvajanju različnih veščin, ko dejavnosti potekajo na prostem. Otroci 

v naravi učenje dojemajo kot del igre, so bolj motivirani in njihova 

koncentracija je daljša, ideje bolj zanimive in domišljija polnejša. 

Otrokom v vrtcu je dovoljeno biti umazani, ker je to, da se umažeš 

odličen način, da spoznavajo svet. Igra z blatom, travo, peskom je 

sproščujoča in vpliva na dobro počutje, podpira domišljijo in 

ustvarjalnost, podpira razvoj govora, krepi gibanje in socialne 

zmožnosti. Pri svojem delu se bivanja v naravi poslužujem večino dni 

v letu in skupaj z otroki odkrivamo svet izven okvirjev klasičnega 

učenja. Z malo domišljije tudi pripomočkov ne potrebujemo, saj nam 

narava nudi najboljše, najkakovostnejše in najcenejše pripomočke za 

učenje in igro.  

 

Kljub začetnim pomislekom o zagotavljanju varnosti v gozdu sem 

spoznala, da nam gozd ponuja ogromno znanja in sprostitve. Gozd 

nam ne ponuja samo naravoslovna znanja, urjenje motoričnih 

sposobnosti, spoznavanja dreves, rastlin, ampak tudi otroci in odrasli 

potrebujemo gozd. Gozd je zdravo življenjsko okolje, ki stimulira vsa 

naša čutila in nam zbuja željo po učenju nečesa novega. Med 

bivanjem v gozdu opažamo velik napredek v sodelovanju in 

medsebojni pomoči. Otroci so bolj umirjeni in pripravljeni na 

sodelovanje. V naravi se jim porodijo dobre ideje in nikoli jim ni 

dolgčas. Pri vsem tem pa je pomembna vloga nas vzgojiteljev, ki z 

lastnim vzgledom izkazujemo pristno navdušenje nad naravo.  

 

Gozd je prostor, kjer prevladuje pozitivna učna klima, prostor, ki ne 

utesnjuje misli, prostor, ki diši po učenju. Gozd otroke sprejme, 

postanejo del njega, zato se čudijo in jim vzbuja zanimanje, zato 

marsikaj izvejo in seveda dobijo priložnost za uspeh. Za otroke prihod 

v gozd danes pomeni posebno doživetje. Zakaj? Postali smo kultura 
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potrošništva in materialnih dobrin, ki pa marsikoga pusti praznega 

(Györek in Hojs, 2014, 5). V nadaljevanju vam predstavim nekaj 

dejavnosti, ki jih lahko povsem na preprost način izvedete v vrtcu, 

šoli ali v domačem okolju.  

 

Dejavnost 1: Nariši drevo 

Dejavnost umetnosti prenesemo iz igralnice v gozd ali na travnik. 

Otrokom pripravimo bele liste in podlago in jih povabimo k 

ustvarjanju. Otroci si drevesa najprej ogledajo, jih pretipajo, božajo 

lubje, si ogledajo s povečevalnim steklom, pogledajo listne žile, nato 

otroke povabimo k ustvarjanju. Otroke spodbujamo k samostojnosti, 

jim prepustimo domišljijo. Cilj dejavnosti je, da otroci preprosto 

uživajo, spoznajo, da nam narava ponudi barve, da tudi narava 

oddaja barve, da lahko rišejo kljub temu da ne uporabljajo barvic, 

flomastrov ali česa podobnega. Ob risanju se lahko pogovarjamo, 

rišejo po doživetju in se pri risanju zanašajo tudi na svoja čutila, saj 

lahko povohajo, potipajo, tudi okusijo, če je užitno.  

Kako je potekala dejavnost? 

Ker otroci niso imeli na voljo barvic, flomastrov in ostalih 

pripomočkov za risanje, so na pobudo vzgojiteljice raziskovali po 

gozdu, travniku in iskali barve. Našli so jih! Zemlja, listje, cvetlice … In 

tako so nastali izdelki. Nekateri so z naravnim materialom samo risali 

po listu, nekateri so liste naslonili na debla in odtisnili relief lubja, 

krošnjo pa narisali s pomočjo drevesnih listov.  

 

 
Slika 1: Drevo, risanje z blatom in drevesnimi listi 

Vir: Lasten 

 

Dejavnost 2: Tri v vrsto 

Dejavnost tri v vrsto je povsem preprosta igra, ki jo vsi poznamo. Tudi 

za otroke je igra zelo zanimiva, saj so pravila enostavna in igra je 

kratka. Pri njej lahko sodelujeta dva otroka, vendar pa se otroci pri 

igri lahko hitro menjajo in tako se pri njej ne čaka. Če pa igro 

prenesemo v naravo, pa si lahko vsak par izdela svojo igro in to kar v 

naravi na tleh. Cilj igre je, da otroci pri igri najdejo različen material, 

ki ga uporabijo namesto »križcev« in »krožcev«, se v paru 

dogovarjajo o poteku igre in po želji igro prilagodijo, nadgradijo ali jo 

povsem po svoji domišljijo spremenijo.  
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Kako je potekala dejavnost?  

Z otroki smo se odpravili v bližnji gozd. Otroci najraje nabirajo 

različen material. Najprej smo nabrali palice, storže, nekaj kamnov in 

vse skupaj odnesli na jaso ob gozdu. S sodelavko sva otrokom zaigrali 

igro. Postavili sva palice v mrežo 3x3 polja, ena je igrala s kamni, 

druga s storži. Večina je igro poznala že iz vrtca. Otroci so si s 

prijateljem vzeli palice in material, ter na travi zložili mreže in pričeli 

z igro. Nekateri so kasneje materiale menjali, jih spreminjali, si 

poiskali še kaj novega.  

 

 
Slika 2: Igra Tri v vrsto 

Vir: Lasten 

 

Dejavnost 3: Gozdna slika 

Gozdna slika je dejavnost pri kateri se spodbuja otrokova domišljija 

in se jim tudi lahko predaja veliko novih informacij in znanja preko 

različnih zgodb. Če zgodbo pripoveduje vzgojitelj, ima možnost 

izbrati osrednjo temo zgodbe s poučno vsebino in tako preda 

otrokom neposredno preko zgodbe. Če jo pripoveduje otrok, lahko 

opazimo njegov napredek pri govoru, bogatemu besednemu zakladu 

ali uporabi znanja, ki ga je že predhodno pridobil. Cilj dejavnosti je, 

da otrok z zlaganjem materialov iz narave poustvari svojo 

domišljijsko zgodbo, ob njej pripoveduje ostalim prijateljem, uri 

govor in razvija domišljijo. Pri ustvarjanju zgodbe lahko med 

pripovedovanjem predmete polaga in jih tudi odvzema med 

razvijanjem zgodbe. Lahko bi rekli, da otrok ustvarja gozdno-

gledališko predstavo.  

 

Kako je potekala dejavnost?  

Z otroki smo se dogovorili, da v gozdu naberemo čim več materiala, 

ki ga bomo našli. Otroci so bili zelo motivirani in so si pri nabiranju 

tudi pomagali med sabo. Nosili so večje veje, manjše palice, vejice 

praprota, nekaj kostanjevih bodic, kamenčkov … Iz večjih vej sem 

otrokom postavila okvir in prvo zgodbo naredila jaz. Med 

pripovedovanjem sem polagala predmete v okvir in tako je nastajala 

zgodba v sliki. Zgodba je bila izmišljena, predmeti so imeli človeške 

lastnosti, predmeti so bili tudi živali. Med pripovedovanjem sem 

material položila in ga kasneje odvzela iz slike (listi so padali iz 
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drevesa in ko jih je ježek porabil za svoj domek za zimo, sem listke 

postavila na drugo mesto slike). Dejavnost lahko izvedemo na več 

načinov. Lahko ob pripovedovanju izdelujemo sliko, lahko naredimo 

celo gledališko predstavo ali pa otroku samo prepustimo domišljijo 

in s polaganjem predmetov izdela sliko.  

 

ZAKLJUČEK 

Danes je mnogo načinov vzgajanja otrok, vendar sem prepričana, da 

je otrokom najbolj prijazen način vzgajanja s preživljanjem časa v 

naravi. Otroci imajo v naravi občutek večje svobode in osvajanje 

znanje je krepkejše. Tak način dela, ki ga promoviramo z gozdno 

pedagogiko, je lahko sila preprosta formula ne samo za trajno učenje 

o gozdnem ekosistemu, marveč tudi za zdravje, celostni razvoj in 

aktivno ter uspešno gibanje skozi življenje. Redni obiski gozda niso 

dobri samo za razvoj otrok, temveč tudi za naravo, kajti otroci, ki 

redno obiskujejo naravna okolja, obdržijo pozitiven odnos do narave 

tudi kot odrasli. Cilje, ki smo si jih zastavili, smo dosegli. 

 

 
Slika 3: Gozdna slika 

Vir: Lasten 
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Mojca Gabrovšek: Čarobni svet kamišibaja 

 

Povzetek: Kamišibaj je tradicionalna japonska oblika  pripovedovanja 

pravljic ob slikah. Kamišibaj sestavljajo štirje deli: pripovedovalec – 

kamišibajkar, lesen oder – butaj, snopič risb in besedilo. V članku je 

opisana zgodovina kamišibaja,  njegove značilnosti in ustvarjanje na 

področju kamišibaja v Sloveniji. Predstavljen je tudi način, kako 

izberemo zgodbo, ki je primerna za kamišibaj in na kakšen način 

lahko ustvarimo ilustracije. V praktičnem delu članka je predstavljen 

po mojem mnenju najboljši butaj, potek izdelave risb za kamišibaj in 

posebnosti, na katere moramo biti pri izdelavi in predstavitvi 

kamišibaja pozorni. Naštela sem tudi nekaj primerov uporabe 

kamišibaja pri vzgojnem delu v vrtcu. 

 

Ključne besede: kamišibaj, butaj, predšolska vzgoja 

 

Abstract: Kamishibai is a traditional Japanese form of storytelling 

with pictures. Kamishibaj consists of four parts: the narrator - 

kamishbaikar, the wooden stage - butai, a bundle of drawings and 

the text. The article describes the history of kamishbai, its 

characteristics and creation in the field of kamishbai in Slovenia. The 

way to choose a story that is suitable for kamishibai and how to 

create illustrations is also presented. In the practical part of the 

article is presented the best butai in my opinion, the process of 

making drawings for kamishibai and the peculiarities that we must 

pay attention to when making and presenting kamishibai. I have also 

listed some examples of the use of kamishibai in educational work in 

kindergarten.  

 

Keywords: kamishibai, butai, preschool education 
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UVOD 

Ena glavnih nalog vzgojitelja je spodbujanje otrokovega socialnega in 

čustvenega razvoja. Pravljica nam je pri tem lahko v veliko pomoč, saj  

otrokom pomaga ustvariti namišljen svet, ki je organiziran po 

njihovih željah, hkrati pa pravljice otrokom pokažejo, da v svetu 

obstajata dobro in slabo in da dobrota premaga hudobijo. Pravljice 

vplivajo na razvoj empatije in otroke učijo prepoznavati, izražati in 

razumeti različna čustva. Ob poslušanju pravljic se otroci naučijo, da 

napačne odločitve prinašajo posledice, spoznavajo pa tudi življenje 

različnih kultur in njihove običaje. S poslušanjem pravljic se otroci 

učijo razumeti govor, bogatijo si besednjak in komunikacijske 

spretnosti in si razvijajo pozornost. Pravljice lahko posredujemo na 

različne načine, eden od teh je tudi kamišibaj. S kamišibajem sem se 

prvič srečala pred enim letom in me je takoj prevzel. Na seminarju 

sem pridobila veliko znanja in se odločila, da naredim lasten 

kamišibaj. Predstavila vam bom potek izdelave kamišibaja in razkrila 

na kaj vse moramo biti pri tem pozorni. Želim vas navdušiti za 

kamišibaj tako, kot sem navdušila otroke v vrtcu in vam pokazati, da 

s pomočjo kamišibaja lahko otrokom omogočite razvoj kognitivnih 

sposobnosti in pomagate osvajati socialne veščine.  Kamišibaj lahko 

uporabite tudi za uvod v neko temo ali pa, da na zanimiv, drugačen 

način predstavite določeno vsebino.  

 

 

 

Kaj je kamišibaj 

V japonskem jeziku, kami pomeni papir, šibaj pa dramo, gledališče. 

Gre torej za  posebno obliko »papirnatega gledališča«. Kamišibaj je 

bila popularna oblika uličnega  pripovedovanja na Japonskem, od 

poznih dvajsetih let, vse do zgodnjih petdesetih let  prejšnjega 

stoletja. Kamišibajkar je potoval po ulicah in trgih s kolesom ter 

otrokom  prodajal sladkarije, ob tem pa jim predstavil še zgodbo (De 

las Casas, 2006). Kamišibaj gledališče razdelimo na štiri sestavne 

enote. Prva je pripovedovalec, oz. kamišibajkar, tisti, ki posreduje 

zgodbo zbranemu občinstvu. Pri nas je izvajalec  največkrat tudi avtor 

zgodbe ali njene priredbe in njenega slikovnega 

interpretiranja,  avtor kamišibaja v vseh elementih. Včasih pa 

kamišibaj nastane v tesnem sodelovanju  likovnika in izvajalca 

(Cvetko in Sitar, 2015).  Potem je tu leseni oder za kamišibaj, 

imenovan butaj (butai). V butaju je niz sličic  ključnih ali posebej 

zanimivih prizorov iz zgodbe. Na hrbtni strani slik je 

navadno  napisano besedilo, ki je pripovedovalcu v pomoč. Likovni in 

besedni del sta v sozvočju  in interpretirata zgodbo, kot jo avtor 

kamišibaja doživlja in razume. Navadno gre za  avtorsko zgodbo ali 

avtorsko interpretacijo zgodbe ali pesmi (Cvetko in Sitar, 2015). Tretji 

in četrti element kamišibaj gledališča sta že omenjena snopič risb oz. 

slik in  besedilo na njihovi hrbtni strani.  Ko pripovedujemo zgodbo s 

kamišibajem, je zelo pomembno, da predstavimo glavnega junaka, 

katerega lahko kot v filmu ali stripu približujemo oz. 

oddaljujemo  očem gledalca, s čimer ustvarimo večjo napetost in 
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zanimivejši potek zgodbe.  Zgodbo je potrebno primerno predstaviti. 

Kamišibajkar ob odru skrbi za to, da je  zgodba čim bolj živo in 

sugestivno predstavljena (Cvetko in Sitar, 2015).  Na prvi sliki sta 

navadno naslov in avtor besedila. Preko naslovnice je lahko 

razvidna  vsebina in značaj zgodbe. Vmesnih slik je običajno do 12 

(število odvisno od starosti  otrok in dolžine besedila). Zadnja slika pa 

naj bi pomenila konec in naj občinstvu tudi  da občutek konca. Prav 

zadnja slika je tista, ki gledalcem ostane v spominu, zato je  prav, da 

se potrudimo in naredimo piko na »i« (Nagode in Rupnik Hladnik, 

2018). Najuspešnejša in najučinkovitejša oblika povezovanja z 

občinstvom je očesni stik.  Pripovedovalec pripoveduje zgodbe, ki si 

jih ne le zapomni, ampak tudi asimilira.  Pripovedovanje poteka 

spontano, kar ustvarja vzdušje, ki je primerno za otroke v  občinstvu. 

Ko med pripovedovalcem in poslušalcem dosežemo vrhunec, smo 

dovolj  sproščeni za komunikacijo in posledično tudi otroci postanejo 

del zgodbe. Otroci  sodelujejo pri različnih oblikah komuniciranja 

(kriku, šepeti, petje itn.). Po končani  predstavi je slišati veliko 

čebljanja o zgodbi. Tako je nastala zgodba, ki smo jo ustvarili  skupaj 

(Sever, 2018).  

 

V Sloveniji poznamo in ustvarjamo kamišibaj od leta 2013. Iz 

kamišibaja je nastalo  kulturno gibanje, ki pomaga ljudem živeti 

kvalitetno. Prve kamišibajske zgodbe je z  Japonske prinesel Igor 

Cvetko (leta 2009). Prvi nastop s kamišibajem se je odvil 15.  aprila 

2013 in sicer v Hiši otrok in umetnosti. Gledališče Zapik je bilo prvo 

gledališče, ki je seznanilo ljudi s kamišibajem. Avgusta 2013 je bilo 

pripravljenih dvanajst predstav, ki  tvorijo program 1. slovenskega 

festivala kamišibaja v Piranu (Sitar, 2018).  

 

Katera zgodba je prava 

Pred izbiro besedila je treba dobro premisliti, ali lahko besedilo 

primerno prenesemo v kamišibaj gledališče. Za začetek so primerna 

krajša besedila, pri katerih je  vsebina preprosta. Dogodki si naj 

sledijo linearno in naj ne bo preskokov v preteklost. Izbiramo zgodbe, 

ki jih lahko s slikovno ponazoritvijo nadgradimo (izrazimo svoj 

odnos  do vsebine) (Nagode in Rupnik Hladnik, 2018).   

Za kamišibaj so primerne zgodbe, ki:  

− zbudijo našo domišljijo in ustvarjalnost, 

− prebudijo močan čustveni odziv,  

− se nas dotaknejo,  

− jih želimo enostavno uprizoriti,  

− jih začutimo in se želimo z njimi izpovedati,  

− jih želimo deliti z drugimi (Sitar, 2018).   

 

Ali smo izbrali ustrezno zgodbo, lahko preverimo tudi z naslednjimi 

vprašanji:  

− Je zgodba dovolj opremljena z ilustracijami?  

− Ali nudi možnost prepleta ilustracij z besedilom?  

− Je sporočilo zgodbe jasno opredeljeno?  

− Se v zgodbi odvija dovolj komunikacije?  
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− Ali zgodba da občinstvu in avtorju občutek za čustveno 

soudeležbo in razmislek? (Sitar, 2018). 

 

Kako zgodbo ilustriramo 

Pri ustvarjanju eksperimentiramo z različnimi tehnikami in 

velikostmi. Lahko  uporabimo tehniko risanja, slikanja ali pa 

posežemo po bolj sodobnih tehnikah, kot so  kolaž, senčno 

gledališče, vezene podobe, priredbe tiskanih slikanic, dodatek črnega 

in belega papirja (snežni vihar in temna noč) itn. Po popularnih 

tehnikah posežejo tisti, ki  želijo občinstvo dodatno motivirati (Jäger, 

2018). Pomembno je, da ilustrator slike za v kamišibaj ne opremi z 

nepotrebnimi  podrobnostmi, ker si gledalci nimajo časa ogledovati 

detajlov in jih to samo zmoti. Slike morajo biti vidne na razdalji nekaj 

metrov in zato morajo biti ploskve jasne in linije  močne. Pomembni 

likovni in vsebinski elementi ne smejo biti na robovih slik, saj bi 

jih okvir butaja zakril in bi elementi izgubili efekt (Sitar, 2018). Pri 

samem ilustriranju moramo paziti, da je videz glavnega lika v 

kamišibaju zmeraj enak (vizualno), pri tem pa ga lahko na listu 

orientiramo na različnih položaji (zgoraj,  spodaj, levo, desno itn.). 

Spreminjamo lahko njegova čustva, gibanje, odnose, okolico  itn. 

Včasih pove kakšna ilustracija več vizualno kot jezikovno, tako da ni 

potrebno ob  vsaki ilustraciji dodati besedila. Dobro se je držati 

pravila, da je manj včasih več, saj lahko hitro izgubimo rdečo nit 

(Nagode in Rupnik Hladnik, 2018).   

 

Primer dobre prakse uporabe kamišibaja 

Najboljši butaj 

Kot sem že v teoretičnem delu zapisala, je butaj (leseni oder) eden 

od štirih delov kamišibaja. Na trgu obstaja veliko različnih butajev, ki 

se razlikujejo po velikosti (A4 ali A3 format), vrsti lesa, obliki vratc in 

načinu odpiranja le-teh, odprtinah za izvlek slik in globini odra. Po 

rokovanju z različnimi butaji sem ugotovila, da je A3 format boljši, ker 

so v njem slike večje in se jih tako bolje vidi. Pomembno je tudi, da je 

oder butaja dovolj globok (5,5 cm), da lahko vanj pospravimo vse 

slike kamišibaja. Butaj naj ima reži za izvlek slik na obeh straneh, reži 

naj bosta tudi dovolj široki (5,5 cm), da s prsti lahko primemo slike. 

Dobro je, da imata reži tudi zapiralo, da nam slike med prenašanjem 

ne padejo iz butaja. Moj butaj ima na zadnji strani odprtino skozi 

katero lahko berem besedilo na zadnji strani slike, lahko pa to 

odprtino izkoristim za senčno gledališče. Pomembno je tudi, da ima 

butaj primeren zatič za vratca, da se nam le-ta ne odpirajo po 

nepotrebnem in dober ročaj, ki nam omogoča lažje prenašanje. Moj 

butaj ima eno daljšo režo tudi na zgornji strani in jo lahko uporabim 

za lutkovno gledališče.  
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Slika 1: Butaj s sprednje in zadnje strani 

Vir: Lasten 

 

Ustvarjanje lastnega kamišibaja 

V naši skupini so kar štirje otroci dobili bratca oz. sestrico, zato sem 

se odločila, da naredim kamišibaj na podlagi slikanice Zajec! Zajec! 

Zajec! (L. Scobie). Slikanica zajcu edincu približa družino, sestre in 

brate in misel: Več nas je, bolj je veselo! Pravljico sem večkrat 

prebrala in jo glede na potek zgodbe, podobno, kot se dela strip, 

razdelila na 21 kadrov (prizorov). Narisala sem si majhne osnutke za 

vsak kader in pri tem pazila, da sem upoštevala vsa priporočila 

strokovnjakov kamišibaja. Prvi, uvodni kader sestavlja naslov, avtorja 

besedila, avtorja ilustracij in risbo glavnega junaka – zajca. Pazila 

sem, da je bil glavni junak vizualno na vseh slikah enak. Veliko 

pozornost sem namenila prikazu različnih čustev na zajčevem obrazu 

in usmerjenosti njegovega pogleda v korelaciji z drugimi liki. 

Upoštevala sem uporabo različnih planov. V kadrih, kjer je narisanih 

več elementov, sem uporabila daljni plan ali total, ki omogoča zajetje 

celotne figure. Srednji plan sem uporabila v kadrih, kjer sem se 

približala figuri in jo narisala do pasu, v kadrih, kjer pa je v ospredju 

zajčev obraz, pa je uporabljen bližnji plan. Pozorna sem bila na smer 

izvlečenja slike (od leve proti desni) in sem temu primerno kadre tudi 

narisala. Uporabila sem tudi element delnega odkrivanja slike, ki 

zgodbo še dodatno dramatizira. Po skiciranju sem se lotila risanja slik 

kamišibaja na risalne liste. Najprej sem vse kadre narisala s 

svinčnikom in pri tem pazila, da risba ni bila narisana preveč na robu, 

saj bi jo okvir butaja zakril. Upoštevala sem tudi, da na slikah ne sme 

biti nepotrebnih podrobnosti, ki bi motili gledalce. Risbe sem 

pobarvala z akvarelnimi barvami, da pa bodo še bolj vidne, sem linije 

poudarila s črno barvo. 

 

 
Slika 2: Osnutki kadrov in pobarvane slike 

Vir: Lasten 
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Slika 3: Dokončane slike 

Vir: Lasten 

 

Zaodrje 

Pomemben del kamišibaja je tudi zaodrje. Sem spadajo vse tiste 

informacije, ki gledalcem ostanejo skrite, kamišibajkarju pa 

pomagajo narediti dobro predstavo. Za pravilno razvrstitev kadrov je 

pomembno oštevilčenje slik in besedilo zgodbe, ki ga napišemo na 

zadnjo stran slike. Paziti moramo, da na zadnjo stran zadnje slike 

napišemo besedilo za prvo sliko, na zadnjo stran prve slike napišemo 

besedilo za drugo sliko … Besedilo mora biti dobro vidno. Poleg 

besedila lahko dopišemo še način podajanja besedila (glasno, tiho), 

način izvlečenja slike (hitro, počasi) in si označimo dolžino izvleke pri 

deljenih slikah. 

       
Slika 4: Zaodrje 

Vir: Lasten 

 

Kamišibaj predstava 

Otroci iz naše skupine vedno prikličejo predstavo tako, da kličejo 

kamišibaj, kamišibaj! Butaj prinesem na mizo in počasi odprem 

najprej zgornja vratca, potem pa še stranska. Nato počakam, da se 

otroci umirijo. Začnem z branjem oziroma pripovedovanjem zgodbe 

in pazim, da pravočasno izvlečem naslednjo sliko. Ko sliko izvlečem, 

jo pokonci naslonim na zadnjo stran butaja. Tako lahko berem 

besedilo za naslednjo sliko in hkrati  vzdržujem očesni kontakt z 

otroki. Zgodbo pripovedujem doživeto, a pazim, da v glavni vlogi 

ostane kamišibaj. Zadnja slika kamišibaja mora vedno ostati v butaju, 

predstavo pa zaključim tako, da počasi zaprem najprej stranska 

vratca, nazadnje pa še zgornja. Otroci so vedno navdušeni nad 

kamišibaj predstavo in si želijo ponovitve. Po predstavi skupaj 

obnovimo zgodbo, poiščemo njen globlji pomen, razložimo neznane 

besede, potem pa se v vlogi kamišibajkarja lahko preizkusijo še 

otroci. Starejši otroci si lahko izmislijo nadaljevanje zgodbe, narišejo 
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slike in odigrajo svojo kamišibaj predstavo. Predstavo lahko 

dopolnijo s petjem in spremljavo na inštrumente. 

 

 
Slika 5: Kamišibaj predstava Zajec! Zajec! Zajec! 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Kamišibaj je čaroben pripomoček, ki ga lahko uporabimo za 

najrazličnejše dejavnosti z vseh področij kurikuluma. Pri svojem delu 

v vrtcu sem kamišibaj uporabila za učenje nove pesmi, seznanjanje z 

ljudskimi običaji in prazniki, razvijanje matematičnega jezika, za 

seznanjanje z letnimi časi in oblačili…Res je, da izdelava dobrega 

kamišibaja terja veliko časa, vendar je ves trud poplačan z 

navdušenjem otrok. Prihodnje šolsko leto bom v okviru bralnega 

projekta Ciciuhec k ustvarjanju kamišibaja povabila tudi starše. V 

vrtcu bomo začeli zgodbo, vsaka družina pa si bo izmislila kratko 

nadaljevanje in za ta kader narisala sliko. Prepričana sem, da bodo vsi 

težko čakali zaključek šolskega leta in kamišibaj predstavo, ki jo dobo 

ustvarili vsi skupaj. Moj kamišibaj Zajec!Zajec!Zajec! je državna 

selektorica za kamišibaj gledališče izbrala za uvrstitev na 10. 

slovenski festival kamišibaj gledališča, ki bo od 2.–4. septembra v 

Črnomlju in se že veselim, da ga bom lahko predstavila širši javnosti. 

Kamišibaj dobro vpliva na učenje, pozornost, ustvarjalnost in 

sodelovanje otrok, zato ga bom tudi v prihodnje vključevala v svoje 

delo in upam, da sem za to zvrst ustvarjanja navdušila še koga. 
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Ana Gerjevič: Prosta igra otrok v naravi in vloga 

vzgojitelja 

 

Povzetek: Predšolski otrok se uči preko igre. Igra otroka pritegne, ga 

motivira in sprosti. Dejstvo je, da otroci preživijo v vrtcu velik del 

vsakdana, zato je pomembno, da imajo ob sebi odrasle ljudi, ki se 

odzivajo na vprašanja in komentarje otrok in se vključujejo v njihovo 

igro. V teoretičnem delu je predstavljena igra kot najpomembnejša 

otrokova dejavnost. V zadnjem času različni strokovnjaki opozarjajo 

in poudarjajo pomen igre v naravi, ki na otroke pozitivno vpliva na 

vseh področjih razvoja. Takšna igra omogoča učenje preko lastne 

aktivnosti s pridobivanjem izkušenj preko čutil. Od vzgojitelja je 

odvisno, kako spodbudno okolje bo pripravil za razvoj in učenje 

otrok, ki so mu zaupani, in kako pogosto ter na kakšen način se bo v 

igro vključeval z vlogo usmerjevalca in spodbujevalca igre. V 

prispevku je predstavljen primer anekdotskega zapisa, ki prikazuje, 

kako vzgojitelj s svojim odzivom poseže v igro in otroka spodbudi k 

razmišljanju in nadaljnji aktivnosti. 

 

Ključne besede: otrok, igra, igra v naravi, vloga vzgojitelja 

 

Abstract: Preschool children learn through play. Play attracts and 

motivates them and it helps them relax as well. It is a fact that 

children spend a considerable part of their day in kindergartens and 

therefore it is important for them to have adults around them to 

respond to their questions and comments and to take part in their 

play. The theoretical part of this thesis represents play as the most 

important child's activity. Recently, various experts have been 

drawing attention to and emphasizing the significance of playing in 

nature as it positively influences all the areas of child's development. 

It enables children to learn from their own activities through sensory 

experiences. The educator is responsible for creating an encouraging 

environment for the development and learning of children entrusted 

to them and for deciding how often and in what way they will be 

involved in the play as a tutor and a game motivator. This article 

introduces an example of a narrative that demonstrates how an early 

childhood educator joins a child in a play activity by reacting to it and 

how the child is thus encouraged to think and continue with their 

activities. 

 

Keywords: child, play, playing in nature, role of early childhood 

educator 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

UVOD 

Pri delu z otroki opažam, da so otroci radi v naravi, radi jo raziskujejo, 

opazujejo, se ji čudijo. Vsakodnevno se pogovarjajo z vrstniki in 

drugimi odraslimi osebami o naravnih pojavih in okolju, ki jih obdaja. 

Kot vzgojiteljica sem otrokom vsakodnevno omogočala igro na 

prostem tako na igrišču kot v gozdu, travniku, ob potoku. Otroci so 

preko lastne aktivnosti spoznavali živo in neživo naravo in se učili 

preko izkušenj. Moj cilj je bil slediti njihovim interesom, ki so jih kazali 

pri igri na prostem in se vanjo tudi vključevati. Ob tem sem želela 

doseči, da imam v igri z otroki vlogo usmerjevalca ter pomagam 

otrokom pri igri vztrajati in jo spodbuditi naprej. Ob opazovanju in 

vključevanju v igro otrok ,se pri svojem delu poleg drugih tehnik 

spremljanja, občasno poslužujem tudi anekdotskih zapisov, ki 

omogočajo lažje razumevanje razvojne stopnje otroka in njegovega 

napredka. 

 

Otroška igra 

Igranje je za otroke življenjskega pomena, kajti preko igre spoznavajo 

svet okoli sebe in dobivajo vpogled v dogodke in situacije. Igra je za 

otroka neprestano soočanje z njegovim okoljem pri čemer je otrok 

ves čas v delovanju (Marentič Požarnik, 2000). V Kurikulumu za vrtce 

(2004, str. 19) je zapisano: »Otroška igra je tista dejavnost, ki na 

najbolj naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje in 

je v primeru, da je opredeljena dovolj široko v smislu preseganja 

svoje vpetosti v tako imenovani akademski ali razvojni pristop v 

predšolski vzgoji, razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja 

v zgodnjem obdobju.« 

Pellegrini in Saracho (Pellegrini, 1991; Saracho, 1991; cit. po 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 2) igro opredeljujeta tako: 

− Igra je notranje motivirana z dejavnostjo samo in ni vodena z 

zunanjimi (socialnimi) zahtevami. 

− Otroci se igrajo z znanimi predmeti ali raziskujejo neznane 

predmete. Igralne dejavnosti dopolnjujejo s svojimi predstavami 

in sami nadzirajo svoje dejavnosti. 

− Igralne dejavnosti so lahko domišljijske, nerealne. 

− Igra je svobodna in pod vplivom zunanjih pravil; pravila, ki 

obstajajo, otroci v igri sproti spreminjajo. 

− Otroci se v igri bolj ukvarjajo z dejavnostjo kot s cilji. Cilje si 

definirajo sami, vedenje udeležencev pa je spontano. 

− Igra zahteva aktivno udeležbo. 

Marjanovič Umek in Kavčič (2001, str. 33) opisujeta najbolj razširjeno 

klasifikacijo otroške igre, ki jo je izdelal Toličič (1961), in sicer: 

− funkcijska igra (vključuje npr. tipanje, prijemanje, metanje, tek 

…), 

− domišljijska igra (vključuje različne simbolne dejavnosti, vključno 

z igro vlog), 

− dojemalna igra (gre za dejavnosti, kot so npr. poslušanje, 

opazovanje, posnemanje), 

− ustvarjalna igra (vključuje pisanje, risanje, oblikovanje, gradnjo). 
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Igra v naravi 

Narava ponuja ogromno možnosti za igro otrok. Najdemo lahko 

veliko kotičkov, v katerih lahko otroci pridobivajo najrazličnejše 

izkušnje samostojno, z vrstniki in vzgojitelji. Otroci imajo naravo radi, 

saj se v njej ves čas dogajajo spremembe, ki jih otroci opazijo, jih 

komentirajo, sprašujejo. V njej najdejo mnogo materialov, ki 

spodbudijo njihovo igro, ustvarjanje in sodelovanje. Katalinič in dr. 

(2007) opisujejo, da je naravno okolje prostor, kjer otrok najprej 

poteši svojo radovednost. Opazuje dežne kaplje in mravljico, prelaga 

kamenčke, pobira odpadlo drevesno listje, storže in veje-na ta način 

otrok pokaže zgodnje zanimanje za okolje in dogodke, ki ga obdajajo. 

Tako močno hrepeni po zadoščanju čutnih zaznav (tip, vonj, okus in 

sluh), tako zelo je radoveden, da si želi prijeti deževnika, skočiti v 

lužo, splezati na drevo, okusiti gobo in povohati smreko. Hohmann in 

Weikart (2005, str. 282) menita, da je igra na prostem vsakodnevna 

priložnost, da se otroci vključijo v živahno in glasno igro. Otroci naj 

raziskujejo naravno okolico, jo spoznavajo ter doživljajo spremenljive 

vremenske razmere in letne čase. Zunaj imajo otroci na voljo prostor 

za tekanje, skakanje, metanje, guganje, sankanje, vožnjo s kolesom. 

Gibalne veščine v otroškem obdobju so pomembne za dober razvoj. 

Omogočajo raziskovanje in spoznavanje svojega telesa in okolice. 

Otroci, ki so gibalno spretni in dobro obvladajo različne gibalne 

veščine, so zmožni hitro in dobro osvajati nove, tudi zelo specifične 

veščine, ki jim olajšajo tudi kognitivni razvoj, zato je pomembno 

omogočiti otrokom dovolj gibanja (Bregant, 2007). 

Vloga odraslega v otrokovi igri 

Kurikulum za vrtce (2004) navaja, da učenje predšolskega otroka 

temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju 

konkretnih izkušenj z ljudmi in predmeti. Vzgojitelj bi moral graditi 

na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih doživetij, 

izkušenj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve oz. 

probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogoča 

izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažira. 

Marjanovič Umek in Lešnik Musek (2001, str. 128) navajata, da je 

vloga vzgojiteljice pri oblikovanju, razvoju in poteku otrokove igre 

ključnega pomena, saj lahko vzgojiteljica igro otrok spodbudi, 

usmerja in jo vodi k razvojno višjim ravnem igralnih dejavnosti. Tudi 

Wilson (2008) poudarja, da je vzgojitelj res tisti, ki lahko s svojo 

vključitvijo raven igre povzdigne, vendar je pomembno, na kakšen 

način v igro vstopa. Otroku sicer lahko podaja predloge, vendar mora 

v igri še vedno ostati vodilni otrok. Odrasli naj njegove igre ne 

prevzame, ampak se vanjo vključi in otroku poda sporočilo, da je 

kompetenten in ustvarjalen posameznik. Otrok je aktiven 

raziskovalec, kar pa še ne pomeni, da bo vedno začel raziskovati sam 

in da bo vedno zmogel sam najti načine, kako naj razvija lastno igro. 

In prav to je naloga odraslega. Da s svojo aktivnostjo spodbuja, nudi 

podporo in s tem ohranja otrokov raziskovalni duh. Odrasli naj otrok 

ne uči, ampak skupaj z njim odkriva, z njimi deli in pridobiva izkušnje 

(Wilson, 2008).  
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Zupančič (2001, str. 108) navaja, da ko otrokovi partnerji pri igri in v 

drugih vsakdanjih dejavnostih zavestno in nezavedno spodbujajo 

njegov razvoj, otroka usmerjajo k novim in spoznavno zahtevnejšim  

dejanjem. Vigotski je predstavil tudi pojem območje bližnjega 

razvoja, ki naj bi predstavljal mejo med otrokovimi dejanskimi 

zmožnostmi oziroma aktualnim razvojem ter otrokovim 

potencialnim razvojem oziroma zmožnostmi, ki jih otrok lahko 

doseže ob pomoči odraslega oziroma razvitejšega vrstnika. Sylva 

(1984; cit. po Marjanovič Umek in Musek, 2001, str. 131) razlaga 

učinek »biti blizu« oz. »biti na dosegu roke«, ko ugotavlja, da se 

otroci v vrtcu igrajo daljši čas, če so odrasli nekje v bližini, kot če so 

popolnoma pasivni in niso v stiku z otroki. Avtorica posebej 

izpostavlja nekatere načine vključevanja vzgojiteljic v igro, npr. 

vzgojiteljica lahko s spodbujanjem otroku pomaga rešiti problem, ki 

se je pojavil v igri; predlaga alternative, če je otrok želel stran od ideje 

in ne ve, kako naprej; vzpodbudi simbolno igro z jasnostjo in 

izdelanostjo vsebine in vlog; občasno poveže igro na način da 

pomaga začeti igrati vlogo v simbolni igri. Vsakokrat pa je 

vključevanje vzgojiteljice v igro odvisno od značilnosti otrok, njihove 

aktivnosti, situacije in ciljev igralne dejavnosti. 

 

Anekdotski zapis primera, kako se vzgojitelj vključi v prosto igro in 

nanjo vpliva 

Ker se zavedam pomembnosti vloge vzgojitelja kot mentalno 

razvitejšega partnerja v igri otrok, se skušam tudi sama večkrat 

vključevati v prosto igro otrok. Seveda to ne pomeni, da otrokom ne 

puščam proste igre ali da jo prekinjam, temveč jo spremljam in 

sledim njihovemu delu in se v nekem kritičnem trenutku priključim, 

jo spodbudim, usmerjam naprej. Zapisani dogodek se je odvijal v 

skupini 4–5-letnih otrok. 

 

Anekdotski zapis: 

Čas: januar 2022 

Ime otroka: deklica G 

Starost otroka: 3 leta in 8 mesecev 

Okoliščine: Prosta igra na igrišču s snegom 

Opis dogodka: 

Zapadlo je malo snega, ki smo izkoristili za igro na igrišču. Otroci so 

sneg najprej tipali, stiskali, ga teptali z nogami in metali v zrak z 

rokami. Nato je nekaj otrok prosilo, da bi imeli lopate. Odprla sem 

lopo in otroci so si izbrali lopate za igro. Z lopatami so zajemali sneg 

in ga metali na drugo mesto, ga teptali, grebli na kup …  

Deklica G: »Jaz bom snežaka naredila« in se ozirala okoli sebe. Iskala 

je primeren prostor, kjer bi lahko pričela z delom. »Kje ga naj 

nardim?« je rekla in pogledala proti meni in nato še k skupini otrok, 

ki je bila poleg nje. 

Deček M: »Ja ne vem, kjer hočeš. Jst ti bom pomagu, prov?«  

Deklica G: »Jst nočem, da se mi podre«. 

Deček M: »Ja lej, tuki bi ga lahko« in začne na kup z lopato metati 

sneg. 
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Deklica G: »Pa tuki se bo takoj stopil k je sonce« in s pogledom še 

naprej išče primeren prostor, da bi začela z delom. Pri tem je videti 

že precej nejevoljna. Hodi sem in tja. 

Pristopim k deklici in jo vprašam: »Kje pa mora snežak stati, da se ne 

stali hitro?« 

Deklica G: »Ja ne vem, na soncu ne, k se mi je že enkrat ko smo ga 

nardile z mami.« 

Jaz: »Ja, potem boš pa res morala razmisliti kje bi bil na igrišču 

primeren prostor. 

Deklica G: »Ja sej sem rekla, da ne vem« in z lopato tolče po tleh. 

Jaz: »A je na našem igrišču povsod sonce?« 

Deklica G: Pogleda okoli po igrišču in reče: »Tam ga ni« in pokaže s 

prstom na predel kjer stoji miza s klopicami in drevesa delajo senco. 

Jaz: »Aha, tam je senca ja. Prav imaš, verjetno bo tam res boljši 

prostor in se bo snežak kasneje začel taliti kot na soncu.« Deklica 

steče tja in prične z ustvarjanjem snežaka. 

Sledim ji in opazujem še druge otroke pri igri. 

Deklica G me med dajanjem snega na kup pogleda in reče: »Tuki se 

pa ne bo topil al kaj si rekla?« 

Jaz: »Rekla sem, da se ne bo tako hitro začel talit, ker sneg se tali. V 

kaj se pa spremeni, ko se tali?« 

Deklica G: »Ja u vodo se spremeni«. 

Priključi se ji deček M in ji pomaga. Reče ji: »Tuki se ne bo kmal 

porušu ne?« 

Deklica G: »Ne bo se hitr talil, je rekla Ana. Na soncu se pa ful hitr 

veš.« 

Ustvarjanju se pridruži še nekaj otrok. Skupaj jim uspe narediti 

majhnega snežaka na mizi. 

 

Komentar: 

Deklica se je odločila, da bo iz snega naredila snežaka. Imela je že 

izkušnjo, da se na soncu snežak prej stali, saj sta ga z mamico enkrat 

na soncu že naredili. Pri pogovoru z vrstnikom je najprej uporabila 

besedo podrl, nato pa stopil. Opazila sem, da je postala precej 

nejevoljna, ker ni našla primernega prostora, kar se je kazalo v 

njenem tonu glasu in mimiki obraza. V igro sem se vključila tako, da 

sem pristopila k njej in jo vzpodbudila z vprašanjem, ki je v njej 

sprožilo razmišljanje in jo popeljalo do želene rešitve (našla je 

primeren prostor). Ob pogovoru se je seznanila z novim izrazom 

»staliti se«, ki ga je potem v pogovoru z vrstnikom uporabila tudi 

sama. 

Pogovor z deklico sem uporabila kot nadaljnje načrtovanje za delo, in 

sicer opazovanje taljenja snega. Otroci so naslednji dan opazovali, ali 

je povsod na tleh še vedno sneg, kaj se dogaja s snežakom in kaj se 

dogaja, če dajo sneg v vodo (pozabljeni lonček prejšnjega dne, v 

katerem je bila voda). 
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Slika 1: Ustvarjanje snežaka 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Vsak otrok se rad igra in s tem tudi uči. V spodbudnem učnem okolju 

je to učenje lažje in tudi bolj učinkovito. Otroke rada vodim v naravo, 

kjer so bolj sproščeni, komunikativni in si vedno ustvarijo bogato igro. 

Zanimivo je opazovati njihovo sodelovanje, komunikacijo in se v igro 

vključiti, kadar me vanjo povabijo ali pa sama opazim, da bi bilo to 

smiselno in za njih iz razvojnega vidika pomembno. Predstavljen 

primer anekdotskega zapisa potrjuje pomembno vlogo vzgojitelja pri 

igri otrok, kot jo opisujejo različni strokovnjaki. V njem se odraža 

odziv vzgojitelja, ki otroka v igri spodbuja, usmerja in popelje 

otrokovo igro naprej. Otrok ob tem doživlja občutek, da je viden, 

slišan in ima podporo. Do tega lahko pride le tako, da začne vzgojitelj 

o tem razmišljati, se v igro vključevati na različne načine in delovati v 

otrokovem tako imenovanem območju bližnjega razvoja, katerega 

pomen je poudarjal L. S. Vigotski.  
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Nadja Glivar: Varno s soncem 

 

Povzetek: Prekomerno izpostavljanje sončnim žarkom ima za naše 

telo številne škodljive posledice, kot so obolenje oči, slabše delovanje 

imunskega sistema in različne vrste kožnih rakov. Ker se najhujše 

posledice zaradi prekomernega izpostavljanja soncu v otroštvu 

kažejo šele v kasnejši, odrasli dobi, je zelo pomembno otrokom že 

zelo zgodaj privzgojiti ustrezne samozaščitne navade in ravnanje. V 

ta namen smo v vrtcu izvedli nekatere preproste dejavnosti za 

otroke. Načrtovali smo jih tako, da bi otrokom približali tematiko 

posledic prekomernega izpostavljanja soncu in kaj morajo oziroma 

kaj lahko sami storijo za svoje zdravje. Eden izmed pomembnih ciljev 

je bil doseči tak nivo osveščenosti otrok, da bi se ti sami spomnili na 

vse potrebno za ustrezno zaščito pred soncem in hkrati doma na to 

spomnili tudi starše.  

 

Ključne besede: prekomerno izpostavljanje soncu, osveščanje v 

vrtcu, preventivne dejavnosti 

 

Abstract: Overexposure to the sun's rays can have many detrimental 

effects on our bodies, including eye damage,  impaired immune 

system function and different types of skin cancer. Because the most 

devastating effects of overexposure to the sun during childhood may 

not become apparent until later in life, it is essential to encourage 

children to develop appropriate self-protective behaviour and 

practices from an early age. For the purpose of this article, we 

performed some simple activities for children in kindergarten. We 

planned these activities in a way to help the children understand the 

detrimental effects of overexposure to the sun and what they must 

or can do themselves to preserve their health. One of the important 

objectives of the activity was also to raise the level of awareness 

among children to such a level that they would think by themselves 

to take the necessary precautions against the sun and remind their 

parents at home to do the same. 

 

Keywords: overexposure to the sun, raising awareness in 

kindergarten, prevention activities  
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UVOD 

Pred leti je veljalo, da je zagorela polt simbol bogastva in uspešnosti, 

danes pa vemo, da temu ni tako. Vse več se govori o škodljivih 

posledicah prekomernega izpostavljanja sončnim žarkom. Zelo 

pomembna je vzgoja v zgodnjem obdobju življenja, zato se je 

preventivna dejavnost  osredotočila na otroke. Trud, ki se ga danes 

namenja ustreznemu osveščanju otrok, se bo obrestoval morda  šele 

čez nekaj deset let v smislu boljše zdravstvene statistike. Preventivna 

dejavnost na tem področju je zelo pomembna, saj je bistvo v tem, da 

se spremenijo vzorci, način mišljenja in navade  ljudi. Cilj teh 

dejavnosti je med drugim zgodnje odkrivanje bolezni, kar naj bi 

pripomoglo k zmanjšanju pojavnosti kožnega raka (Onkološki 

inštitut, 2009). 

 

Sonce – vir življenja na zemlji 

Življenje na Zemlji je odvisno od Sonca. Sončna svetloba predstavlja 

energijo, ki vzdržuje na Zemlji primerne okoliščine za rast in razvoj 

živih bitij. Večina te energije seva nazaj v vesolje, le majhen delež jo 

uporabijo rastline za proces fotosinteze (Köthe, 2010). Sončna 

svetloba je pomembna tudi za nastanek vitamina D. Znaten del tega 

pomembnega vitamina se namreč tvori v koži pod vplivom sončne 

svetlobe iz holesterola. Pomanjkanje vitamina D povzroča otroško 

bolezen rahitis in osteoporozo pri starejših ljudeh (Kocjan, 2008). 

Vpliv vremena na počutje ljudi je pomemben za človeški organizem. 

Nekateri ljudje so vremensko bolj, drugi manj občutljivi. Stopnja 

občutljivosti se razlikuje pri posameznikih in je odvisna tudi od 

starosti. Starejši ljudje in bolniki se velikokrat na dražljaje iz okolja 

odzovejo z motnjami spanja, koncentracije, glavoboli. Vpliv in 

delovanje sončnih žarkov se kaže konkretno na sami koži, v ožilju, na 

živčnem sistemu, dihanju in sestavi krvi. Vidna svetloba se ne izraža 

samo na vidu, pač pa tudi na endokrinih žlezah ter vegetativnem 

živčevju. Učinkuje psihično in vpliva na razpoloženje ljudi. UV žarki pa 

povzročajo pordečitev in pigmentacijo kože (Agencija Republike 

Slovenije za okolje). Sončne žarke delimo na: 

− vidno območje: to je spekter svetlobe, ki ga zaznavajo človeške 

oči, 

− infrardeče območje: to sevanje naš organizem zazna kot toploto, 

− ultravijolična svetloba: 

− ultravijolični žarki UVC: zaradi absorpcije v ozračju le majhen 

delež tega sevanja doseže površino Zemlje, 

− ultravijolični žarki UVB: ti žarki neposredno poškodujejo DNK in 

povzročajo opekline na koži, 

− ultravijolični žarki UVA: ti žarki poškodujejo DNK in prispevajo k 

nastanku kožnega raka (Agencija Republike Slovenije za okolje). 

 

Jakost UV sevanja – UV indeks 

UV indeks je merilo za moč UV sevanja v povezavi z občutljivostjo 

kože. Moč oziroma jakost UV žarkov je odvisna od debeline ozonske 

plasti, od oblačnosti, letnega časa, geografske širine, nadmorske 

višine in od odbojnosti površine.  UV sevanje se dobro odbija od 
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snega, od peščene površine (plaže) in vode (ARSO). Moč 

ultravijoličnega sevanja ali UV indeksa označujemo s številkami od 0 

do 10. 

 

 
Slika 1: Zaščita pred UV sevanjem 

Vir: NIJZ 

 

Splošna priporočila za zaščito pred UV sevanjem z naravnimi 

zaščitnimi sredstvi: 

− omejimo izpostavljanje soncu v času, ko je njegova moč največja, 

to je poleti med 10. in 17. uro, 

− poiščimo senco (npr. senca dreves) ali ustvarimo senco (npr. 

senčnik). Najbolje smo zaščiteni v zgradbi, 

− izberimo primerna oblačila in pokrivala (ohlapne obleke z dolgimi 

rokavi, pokrivalo), 

− zaščitimo oči s sončnimi očali ustrezne kakovosti, 

− ne sončimo se namerno – tudi zaradi nadomeščanja vitamina D 

se ni treba pretirano izpostavljati soncu. Za vzdrževanje 

ustreznega nivoja vitamina D v telesu v poletnem času zadostuje 

že 5 do 10 minut izpostavljanja soncu na sicer že izpostavljenih 

delih telesa 2 do 3-krat tedensko (NIJZ, 2018). 

 

Koža 

Koža je največji človeški organ in na pogled je videti njena zgradba 

precej enostavna, vendar je vloga kože tako kompleksna, da 

govorimo o kožnem sistemu kot pomembnem delu organizma, ki 

deluje v soodvisnosti od drugih telesnih organov. Koža varuje telo 

pred izgubo vode, telesne temperature, pred vdorom tujkov ali 

mikrobov ter pred mehanskimi in kemičnimi vplivi iz okolja. Koža je 

tudi čutilni organ in omogoča občutke bolečine, toplote, mraza, 

dotika. Naloga kože je izločanje odpadnih snovi z znojenjem, ta pa 

vpliva na uravnavanje telesne temperature in vode v telesu. Pod 

vplivom ultravijoličnih žarkov v koži nastaja vitamin D (Pocajt in Širca, 

2001). Samozaščita človekovega organizma pred UV žarki je tvorba 

kožnega barvila ali melanina. Več kot je melanina v koži, temneje je 

obarvana koža. Vsaka porjavitev kože zaradi izpostavljanja soncu je v 
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bistvu poškodba kože zaradi UV sevanja (Žgavec, 2012). Otroci in 

sploh dojenčki imajo tanjšo povrhnjico in manj melanina, zato jih 

sonce hitreje opeče. Otroška koža zaradi tega tudi hitreje izgublja 

vlago. Kot ugotavlja M. Rak Namestnik, »takšna koža nima enakih 

sposobnosti razpršiti ultravijolično sevanje kot koža odraslega, zato 

so posledice izpostavljanja vidne tudi v odrasli dobi« (Rak Namestnik, 

2012, str. 95). 

    

Poškodbe kože zaradi UV sevanja 

Kratkoročna posledica izpostavljanja soncu je opeklina na nezaščiteni 

koži. Opekline se pojavijo običajno 2–8 ur po izpostavljanju. Zaradi 

učinkov UV žarkov se razširijo  kapilare v vrhnji plasti kože, kar se kaže 

kot pordela koža. Poznamo več stopenj opeklin, za vse pa je značilno, 

da je koža občutljiva, pri težjih opeklinah celo mehurjasta. Mehurji se 

lahko pojavijo tudi 12–24 ur po izpostavljanju (Ostrov, 2001). 

Posledica izpostavljanja soncu je lahko prevelika občutljivost kože ali 

fotosenzibilnost. Pojavi se vročinski izpuščaj, ki je zelo srbeč (Ostrov, 

2001). Najhujša poškodba kože, ki je lahko posledica prekomernega 

in namernega izpostavljanja soncu (sončenja), se običajno pokaže 

šele čez več let. Poznamo več vrst kožnega raka, ki jih delimo v 

nemelanomske in melanomske oblike oziroma melanome (Ostrov, 

2001). 

 

 

 

Možnost preventivnih dejavnosti v vrtcu 

Preventivni program za predšolske otroke in starše Varno s soncem 

je nastal zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju 

kožnega raka ter zaradi dejstva o povezavi med nastankom raka in 

pogostostjo sončnih opeklin v otroštvu. Snovalci projekta so 

strokovnjaki Zavoda za zdravstveno varstvo Celje (ZZV Celje, 2007). V 

poletnih mesecih se v vrtcih in osnovnih šolah intenzivno ukvarjajo in 

pripravljajo na ustrezno samozaščitno ravnanje, nato pa do konca 

septembra ohranjajo te navade in ravnanja. Otroke, ki so vključeni v 

projekt, skozi usmerjene, načrtovane in nenačrtovane dejavnosti, 

med igro na prostem, v igralnici, na izletih učimo o odnosu do sonca, 

s tem pa seznanimo tudi njihove starše. Vizija programa je doseči 

spremembo v odnosu populacije do sonca. Vse preventivne 

dejavnosti težijo k istemu cilju, to je spoznanju o  škodljivosti 

prekomernega izpostavljanja soncu. 

 

Primeri preprostih dejavnosti za spodbujanje samozaščitnega 

ravnanja – primer dobre prakse 

Cilji, ki sem si jih zastavila, so bili vezani predvsem na varen in zdrav 

slog življenja in spodbuda otrok k uporabi naravnih zaščitnih 

sredstev. Želela sem, da bi otroci sčasoma ponotranjili zavest o 

pomembnosti zaščite. Ob začetku dejavnosti sem otrokom ponudila 

miselne izzive, ob katerih smo se pogovarjali, poslušali in brali zgodbe 

ter likovno in glasbeno ustvarjali. Veliko časa smo preživeli na 

prostem, kjer smo izkoristili situacije v naravi (opazovanje sonca, 
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sence). Igrali smo se socialne in gibalne igre na temo ter vključevali 

vsa področja dejavnosti. V igralnici smo tudi pripravili kotiček z 

zaščitnimi sredstvi (klobuke, kape, prazne embalaže od sončnih 

krem, dežnike za senco, očala) v katerem so otroci imeli možnost igre 

vlog. 

 

Izdelava preprostega senčnika 

Sprva smo se o senci pogovarjali, jo opazovali, obrisali senco drug  

drugega, postavili palico na sonce in označili, do kje seže in tako 

opazovali njeno krajšanje. Iskali smo naravne sence in otroci so 

ugotovili, da nam jo nudijo drevesa, zgradbe, šotori. Nato smo skupaj 

prišli na idejo, da bi si izdelali šotor oz. senčnik. Otroci so sami 

podajali ideje, kako ga bomo izdelali. Pripravili smo ves potreben 

material, zaščitili oblačila in se lotili slikanja na veliko rjuho. Otroci so 

jo poslikali po lastni domišljiji. Rjuho smo potem le še razpeli in vsi so 

se skrivali pod njo. Senca nam je še kako prišla prav. Otroci so tudi 

opazili, da se senca rjuhe premika in ni ves čas na istem mestu. Tako 

so komentirali: 

T: »O, poglejte, senca ni več tam, kjer je bila prej. Premaknimo si 

odejo v senco.« 

 

 
Slika 2: Poslikava rjuhe za senčnik 

Vir: Lasten 

 

Izdelava sončne ure 

V sklopu tematike smo brali pravljico z naslovom Senčna ura (Kadunc, 

2009). Ko smo z otroki obnavljali zgodbo, sem opazila, da jih zanima 

sončna ura, ki je omenjana v zgodbi. Pozanimala sem se o temi in 

pripravila potreben material, da smo lahko v vrtcu izdelali lastno 

sončno uro. Izdelali smo si jo iz podloge, kartona in palice. Otroci so 

po navodilu pobarvali polkrožno uro, in ko se je osušila, smo dele le 

še zlepili skupaj. Uro smo naslednje jutro odnesli ven, jo s pomočjo 

kompasa postavili v ustrezen položaj in opazovali, kam pade senca. 

Barvi, ki smo jih uporabili, sta bili zelena in rdeča. Otroci so hitro 

opazili povezavo s semaforjem in si tako lažje zapomnili, da smo 

lahko zunaj, ko senca kazalca pada na zeleno obarvan del. Ko pa 

senca pade na rdeč del, moramo v igralnico. Naučili smo se še reka: 

»Sončna ura pravi, kdaj v senco se postavi.« 

Sončno uro smo izdelali zato, ker menim, da je to najboljši in najlažji 

način, kako otrokom razložiti, kdaj je tisti čas v dnevu, ko se poleti 
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izogibamo soncu. Izkazalo se je, da so otroci zelo vedoželjni, 

radovedni in radi sodelujejo v takšnih dejavnostih. 

 

 
Slika 3: Sončna ura 

Vir: Lasten 

 

Izdelava zaščitnega olja in njegova učinkovitost 

Otroke sem spodbudila k razmišljanju o opeklinah in zaščitnih 

kremah. Kar nekaj otrok je imelo že izkušnje z opeklinami in so nam 

zaupali svoje zgodbe. Ugotovili smo, da obstaja več vrst mazil za 

zaščito pred sončenjem. Ena od deklic je pripomnila, da se njena 

mamica vedno maže z oljem. Tako sem njeno izhodišče uporabila za 

naslednjo dejavnost. Poiskala sem preprost recept za izdelavo 

domačega zaščitnega olja, katerega smo nato izdelali v vrtcu. 

Otrokom sem razložila, da za resnično zaščito to olje ne bo 

zadostovalo, a v jutranjih urah in v senci bi moralo biti dovolj. Po 

razgovoru smo si ogledali pripomočke za izdelavo olja za sončenje. 

Poleg drugega smo uporabili tudi električni grelnik in ustrezno 

zaščitili prostor. Zmešali smo sestavine (karitejevo maslo, kokosovo 

in sezamovo olje), olje ohladili in si z njim namazali okončine. Naredili 

smo še preizkus o učinkovitosti sončnih krem. Želeli smo videti 

učinkovitost krem za sončenje. Pripravila sem fotosenzibilen papir (v 

smislu sončne svetlobe), kremo Nivea brez faktorja, kremo za 

sončenje Bübchen s faktorjem 50 in zaščitno olje, ki smo ga pripravili 

sami. Ugotovili smo, da naše olje ne kaže pravih rezultatov, da 

navadna vlažilna krema ni primerna za sončenje in da moramo vedno 

uporabljati ustrezne kreme za sončenje.  

 

ZAKLJUČEK 

Stanje, znanje in osveščenost o škodljivosti prekomernega sončenja 

se v zadnjih letih izboljšuje. Zaslugo za to imajo vse organizacije in 

posamezniki, ki se ukvarjajo s preventivnimi dejavnostmi. Gledano iz 

širše perspektive, lahko rečemo, da so ljudje bolj ozaveščeni. V času 

pred poletjem so mediji zasuti z informacijami o posledicah 

pretiranega sončenja in ustreznih ukrepih. K trudu za zmanjšanje 

pojavnosti kožnega raka pripomorejo tudi vrtci. Projekt Varno s 

soncem je dobro zasnovan in najpomembneje, usmerjen k mlajšim 

generacijam. Vse več vrtcev se vključuje v projekt in dosega 
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vzpodbudne rezultate. Tudi v vrtcu Deteljica se vključujemo v 

projekt. Z njim smo pri otrocih vzbudili zanimanje in jih naučili, kako 

se je treba zaščiti pred soncem. Starši in vzgojitelji igramo 

pomembno vlogo v življenju otrok, zato je pomembno, da otrokom 

dajemo dober zgled z lastnim ustreznim samozaščitnim ravnanjem. 

Vedeti moramo, da dejanja štejejo več kot besede.  
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Dr. Teja Gracin: Vaje pravopisno težjih besed pri otrocih 

z učnimi težavami na področju branja in pisanja 
 

Povzetek: Članek opisuje otroke z učnimi težavami na področju 

branja in pisanja. V začetnem delu so opredeljene splošne in 

specifične učne težave. Prav tako so opredeljeni pojmi s katerimi se 

pri otrocih s specifičnimi učnimi težavami najpogosteje srečujemo.  

Opredeljen je razvoj osnovnih in fonoloških veščin za uspešno branje 

in pisanje ter stopnje in strategije pomoči za učence, ki jo 

potrebujejo. Predstavljena je tabela s prikazom težav. V drugem delu 

strokovnega članka pa so opisane različne metode dela z otroki z 

omenjenimi primanjkljaji, ki temeljijo na dveh lastno izdelanih 

didaktičnih pripomočkih. To sta »pravopisno drevo« in »škatla besed 

nagajivk«. Obe metodi sta primerni predvsem za individualno delo 

pri urah dodatne strokovne pomoči, saj sta naravnani celostno in 

motivacijsko. Cilj obeh je izboljšanje pravopisne pravilnosti težjih 

besed, posredno pa tudi pozornosti in koncentracije. 

 

Ključne besede: splošne in specifične učne težave, branje in pisanje, 

didaktični pripomoček, pravopis 

 

Abstract: The article describes children with learning difficulties with 

a particular emphasis on those who have problems with reading and 

writing. In the introduction, the article describes the most common 

general and specific disabilities and the terms that are commonly 

used when working with children with specific learning difficulties. A 

table with the most common learning difficulties is included as well 

as basic and phonological skills that can be helpful to achieve 

successful reading and writing. Additionally, this article discusses 

stages and strategies of support for students who need it. As 

described in the second part of the article, two self-made teaching 

accessories are used to assist children with the aforementioned 

disabilities called “spelling tree” and “box of playful words”. Due to 

their holistic and motivational orientations, both methods are 

particularly suitable for individual work of additional professional 

assistance. Both methods aim to improve spelling correctness of 

difficult words, as well as indirectly increase attention and 

concentration. 

 

Keywords: general and specific learning difficulties, reading and 

writing, didactic accessory, spelling 
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UVOD 

Šole se vsakodnevno soočajo z zelo kompleksnim problemom, in 

sicer z učnimi težavami učencev in šolsko neuspešnostjo. Med 

učence s posebnimi potrebami po slovenski zakonodaji spadajo tudi 

učenci z učnimi težavami, med drugim tudi tisti, katere učinkovite 

metode bomo v strokovnem članku predstavili. Osredotočili smo se 

na učence s težavami na področju branja in pisanja ter predstavili 

uspešne strategije pomoči pri individualnem delu. 

 

Otroci z učnimi težavami v osnovni šoli  

Podskupin učnih težav je torej veliko. Za bolj učinkovito 

prepoznavanje in načrtovanje pomoči posameznemu učencu z 

učnimi težavami to zelo heterogeno skupino težav delimo na nekaj 

podskupin, ki pa jih med seboj zaradi pogostih kombinacij težav in 

interakcijskih vplivov ni mogoče ostro ločevati (Magajna idr., 2007, 

str. 7).  

 

Učne težave Magajna in drugi (2007, str. 9) delijo na splošne in 

specifične. Nekateri učenci imajo samo splošne učne težave, nekateri 

le specifične, mnogi imajo učne težave obeh vrst. Splošne učne 

težave so značilne za zelo heterogeno skupino učencev, ki imajo 

pomembno večje težave kot vrstniki pri usvajanju znanj in spretnosti 

pri enem ali več izobraževalnih predmetih. Pod izrazom »specifične 

učne težave« pa razumemo heterogeno skupino primanjkljajev, ki se 

kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavah na 

kateremkoli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, 

koordinacija, komunikacija (jezik, govor), branje, pisanje, pravopis, 

računanje, socialna-kompetentnost in emocionalno dozorevanje. 

Delimo jih v dve glavni skupini, ki vključujeta:  

− specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov, ki 

povzročajo motnje branja (disleksija), pravopisne težave 

(disortografija) in druge učne probleme, povezane s področjem 

jezika (npr. nekatere oblike specifičnih motenj pri aritmetiki itd.);  

− specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov, ki 

povzročajo težave pri pisanju (disgrafija), matematiki 

(diskalkulija), načrtovanju in izvajanju praktičnih dejavnosti 

(dispraksija) pa tudi na področju socialnih veščin. 

 

Slabše branje ali pisanje (Magajna idr., 2007, str. 33), o katerem 

govorimo v našem strokovnem članku, je lahko pogojeno s splošnimi 

ali specifičnimi učnimi težavami. Na razvoj veščin branja v veliki meri 

vpliva tudi okolje, način poučevanja in posameznikova pripravljenost, 

volja, prizadevanje za obvladovanje veščin branja in pisanja, ne le 

notranji (nevrofiziološki) dejavniki. V domači in tuji literaturi se 

uporabljajo v povezavi z nevrofiziološko pogojenimi motnjami branja 

in pisanja različni alternativni izrazi: disleksija ali legastenija (bralne 

težave), disgrafija (težave pri pisanju), disortografija (pravopisne 

težave), specifične motnje šolskih veščin in tako dalje. Za 

označevanje učencev s težjo obliko specifičnih učnih težav, ki 

potrebujejo večje prilagoditve in dodatno strokovno pomoč, se pri 
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nas v skladu z najnovejšo šolsko zakonodajo uporablja izraz učenci s 

primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja.  

 

Disleksija 

Disleksija je motnja, za katero so značilne resne težave pri usvajanju 

veščin branja, pravopisa in pisanja. Ima nevrobiološki izvor, vpliv 

nanjo pa imajo genski faktorji in faktorji okolja. Najširše sprejeta je 

teorija, da disleksijo povzročajo težave v fonološkem procesiranju, 

slabše razviti pa so tudi: verbalni delovni spomin, hitro poimenovanje 

in sekvencialne veščine (Skamlič, 2021, str. 7). 

 

Disgrafija 

Disgrafija (Žerdin, 2003, str. 143) je motnja pisanja, ki pomeni težave 

z rokopisnim pisanjem in sodi med vidni tip motenj pisanja. Z njo so 

močno povezane motnje z razvojem grafomotorike ter motnje v 

razvoju orientacije. Te se kažejo kot okornost, nepravilen pritisk 

pisala, počasnost, nespretnost in drugo. 

 

Disortografija 

Disortografija je motnja pisanja na ravni pravopisa, ki se nanaša na 

pravila o pisavi, rabi črk in ločil, pisanja skupaj in narazen, pravilnega 

deljenja besed in podobno. Šali (1979, str. 121) navaja disortografijo 

kot šibkost oziroma motnje v pravopisu.  

 

 

Razvoj osnovnih in fonoloških veščin za uspešno branje in pisanje 

Fonološke veščine (Skamlič, 2021, str. 15) so ene izmed 

najpomembnejših veščin, ki vplivajo na učenje branja in pisanja. 

Predvsem je pomembna ustrezna razvitost fonološkega zavedanja, ki 

otroku omogoča, da zazna glasove v besedah, jih med sabo razlikuje 

in določa njihovo zaporedje v besedah. Pogosteje se zgodi, da otrok 

težje usvaja tehniko branja (npr. težko usvoji vezavo in tehniko 

dekodiranja ter se zanaša na črkovanje ali ugibanje besed), ali pa 

tehniko branja usvoji, ima pa težave z razumevanjem prebranega. Pri 

pisanju lahko zamenjuje, izpušča, premešča ali dodaja črke in se 

težko uči pravopisnih pravil, kar se odraža tako v materinem kot 

tujem jeziku. Osnove pri razvoju veščin pisanja segajo v razvoj 

motorike rok, kamor štejemo vaje razvrščanja, rezanja, risanja črk, 

barvanja, oblikovanja črk iz različnih materialov in drugo. Naslednja 

stopnja, kadar je otrok opismenjen pa vsebuje reševanje križank, 

pisanje krajših besedil po nareku, vaje dopolnjevanja manjkajočih črk 

ali besed v povedih, vaje pravilnega zapisovanja, vaje iskanja in 

popravljanja napak v besedilih, sestavljanja povedi ali nenazadnje 

tudi pisanja na računalnik.  

 

Stopnje in strategije pomoči pri učencih z učnimi težavami na 

področju branja in pisanja 

Pri delu z učenci z učnimi težavami na ravni osnovnošolskega sistema 

(ZRSŠ, 2021) razlikujemo pet stopenj pomoči: 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/Drugi-konceptualni-dokumenti/Koncept_dela_Ucne_tezave.pdf
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1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru oddelka 

podaljšanega bivanja, 

2. pomoč šolske svetovalne službe oz. mobilne specialnopedagoške 

službe, 

3. dodatno individualno in skupinsko pomoč, 

4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove, 

5. program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno 

pomočjo. 

 

Tako pri urah dodatne strokovne pomoči kot pri večinskem pouku 

moramo učencem z učnimi težavami pomagati pri premagovanju 

primanjkljajev. Predvsem so pomembne vaje branja in pisanja s tem, 

da ne pretiravamo s količino in zahtevnim izborom. Tako bo otrok 

bolj motiviran. Otrok naj bere kratke, jezikovno preprostejše vsebine, 

vadi naj prepoznavanje in razvoj glasov. Pomembno je, da vaje 

prilagodimo individualno posameznikom, na drugačen in inovativen 

način. Tako bo tudi otrok bolj motiviran, saj bo količinsko preko 

didaktičnih iger usvojil veliko več in z manj odpora.  

 

Prepoznavanje učnih težav na področju branja in pisanja 

Težave pri branju in pisanju so med seboj povezane. V naslednji tabeli 

prikazujemo najpogostejše, po katerih lahko sklepamo, da ima otrok 

omenjene težave. 

 

 

Preglednica 1: Prikaz težav pri branju in pisanju                              

 
Vir: Vodnik za starše otrok s težavami pri branju in pisanju (2022) 

 

V nadaljevanju predstavljamo dva didaktična pripomočka, ki sta 

namenjena premagovanju ovir otrokom z učnimi težavami na 

področju branja in pisanja. Zanju je značilno, da sta lastni produkt in 

motivacijsko sredstvo za drugačen, inovativen pristop pri 

individualnem poučevanju.  

 

Primer dobre prakse 

Pravopisno drevo 

Pravopisno drevo je didaktični pripomoček, ki smo ga oblikovali z 

namenom, da bi bilo učencem s težavami na področju branja in 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/Navodila_9-letna_OS.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/Navodila_9-letna_OS.pdf
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pisanja lažje, drugače in zabavneje uriti zapis težjih besed. 

Sestavljeno je iz različnih snopičev in vsebuje naslednje naloge: 

− ena črka je napačna, 

− pravilno zapiši besede, pri katerih se izgovorjeni glas razlikuje od 

zapisa, 

− poišči manjkajočo črko, 

− odstrani odvečno črko, 

− po nareku besedo zapiši pravilno, 

− zapiši dve povedi z danimi besedami in 

− večpomenke uporabi v najmanj dveh povedih. 

 

 
Slika 1: Pravopisno drevo 

Vir: Lasten 

 

V strokovnem članku po omenjenih segmentih predstavljamo prikaz 

pravopisa težjih besed. Vsako dano besedo pa učenec lahko še črkuje 

in glaskuje z namenom urjenja strategij za premagovanje težav.  

Naloga 1: Ena črka je napačna 

Učenec dobi snopič besed, izbere besedo in mora ugotoviti, katera 

črka v določeni besedi je napačna. Besedo nato pravilno zapiše na 

tablo. Na drugi strani listka pa preveri, ali je njegova rešitev pravilna. 

Snopič vsebuje predvsem besede, kjer se pojavljajo tipične in 

najpogostejše zamenjave črk, kot so d/t, s/z, b/p, k/g, š/ž in podobno. 

To so na primer: medved, sladkor, golob, izpit, krok, nekdo, Blaž, 

brezplačno in še mnogo drugega. 

 

Slika prikazuje primer besede podpis, kjer ima učenec zapisano 

napačno, in sicer »potpis«. Ugotoviti mora napako in besedo pravilno 

zapisati na tablo. Drugi primer je glazbeniki/glasbeniki, kjer učenec ni 

ugotovil napačne črke in sva skupaj pregledala primere iz iste 

besedne družine, po katerih je potem ugotovil, da je napačna črka z 

in jo ustrezno zamenjal s črko s.  

 

 
Slika 2: Primer napačnih črk 

Vir: Lasten 
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Naloga 2: Pravilno zapiši besede, pri katerih se izgovorjeni glas 

razlikuje od zapisa 

Učiteljica prebere besedo, učenec pa mora to besedo pravilno 

zapisati na tablo. Po zapisu pokažem listek, po katerem preveri, ali je 

njegov zapis pravilen. Snopič vsebuje nabor besed, kjer se torej 

izgovorjeni glas razlikuje od zapisanega. Gre predvsem za besede, ko 

preberemo glas u, zapiše se pa kot v (vrv, vreme …), glas t, ki se zapiše 

kot d (želod, sladoled …), glas p, ki se zapiše kot b (golob, nagobčnik 

…), glas k, ki se zapiše kot g (kirurg, plug), glas s, ki se zapiše kot z 

(videz, poraz …) in podobno. 

 

Slika prikazuje primer, ko preberem besedi vrv in želod, kar se sliši 

kot »vru in želot«, zapis pa je drugačen. Učenec mora dobro poslušati 

in besedo pravopisno pravilno napisati na tablo.  

 

 
Slika 3: Primer pravilno zapisanih besed, pri katerih se izgovorjeni glas razlikuje od 

zapisa 

Vir: Lasten 

 

 

 

Naloga 3: Poišči manjkajočo črko 

Učenec dobi snopič besed, izbere besedo in mora ugotoviti, katera 

črka v zapisani besedi manjka. Besedo nato pravilno zapiše na tablo. 

Na drugi strani listka pa preveri, ali je njegova rešitev pravilna. Snopič 

vsebuje predvsem besede, kjer se pojavljajo tipični in najpogostejši 

izpusti črk, kot so izpust j (prijatelj, češenj, knjiga, ravnatelj, zadnji, 

knjižnica …), d (gozdna jasa, oddaljenost …), v (vzpenjača, vzpon …) 

in drugo.  

 

Slika prikazuje primer napačno zapisanih besed cepljenje in 

daljnogled, ki imata izpuščen j. Ugotoviti mora napako, pokazati, na 

katerem mestu manjka črka, in besedo pravilno zapisati na tablo. 

 

 
Slika 4: Primer iskanja manjkajoče črke 

Vir: Lasten 

 

Naloga 4: Odstrani odvečno črko 

Učenec dobi snopič besed, izbere besedo in mora ugotoviti, katera 

črka v zapisani besedi je odveč. Besedo nato pravilno zapiše na tablo. 

Na drugi strani listka pa preveri, ali je njegova rešitev pravilna. Snopič 
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vsebuje predvsem besede, kjer se pojavljajo najpogostejša vrivanja 

črk, kot so vrivanje j (škatla - škatlja, antibiotik - antibijotik, fižol - 

fižolj,…) ali v (izpolnjena želja - izpovljena želja, izpopolnjevanje – 

izpopovlnjevanje …) in podobno. Ta naloga je za učence zelo težka, 

saj velikokrat ne vedo, katero črko bi odstranili in povedo, da je 

beseda pravilna. 

 

Slika prikazuje primer napačno zapisanih besede krogla in škatla, kjer 

je vrinjena črka j in piše »kroglja« in »škatlja«. Ugotoviti mora 

napako, pokazati, kje se nahaja odvečna črka in besedo pravilno 

zapisati na tablo. Prav tako zapiše, katera črka je odveč. 

 

 
Slika 5: Primer z odstranjevanjem odvečne črke 

Vir: Lasten 

 

 

Naloga 5: Po nareku besedo zapiši pravilno 

Ta naloga je podobna tisti, ko učenec posluša besede, kjer se 

izgovorjeni glas razlikuje od zapisanega. Učiteljica prebere besedo, 

učenec pa mora to besedo pravilno zapisati na tablo. Po zapisu 

pokažem listek, po katerem preveri, ali je njegov zapis pravilen.  Črka 

l, ki se izgovarja kot u (osel, orel, jabolko …), d kot t (odskok, odprta 

…), s kot z (izkušnja, izpit …), v kot u (avto, mravlja …), e kot polglasnik 

(pes, megla, ves …) in drugo. 

 

Slika prikazuje primer, ko preberem besedi medved in risba, kjer se 

sliši glas d kot t in glas s kot z. Učenec mora dobro poslušati in besedo 

pravopisno pravilno napisati na tablo. Pri besedi risba se je učenec 

zmotil, na kar sem ga opozorila. Nato si je uspešno pomagal z 

besedami iz iste besedne družine s korenom-ris- (risar, risati, obris ...) 

in tako uspešno ugotovil, kje je naredi napako. 

 

 
Slika 6: Primer zapisa besede po nareku 

Vir: Lasten 

 

Naloga 6: Zapiši dve povedi z danimi besedami 

Učenec iz snopiča besed izbere besede, ki vsebujejo enake glasove, 

le da se pišejo lahko skupaj ali narazen in potem tvori smiselne 

povedi za vsak par besed.  Kot prvo mora ugotoviti pomen in pravilno 

uporabo v povedih. To so na primer naslednji pari besed:  
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• nebo – ne bo, 

• zakaj – za kaj, 

• napol – na pol, 

• potem – po tem, 

• zato – za to, 

• nato – na to, 

• natanko – na tanko, 

• predvsem  – pred vsem. 

 

Naloga 7: Večpomenke uporabi v najmanj dveh povedih 

Učenec iz snopiča besed izbere večpomenko in potem tvori smiselne 

povedi z različnim pomenom. To so na primer naslednje besede: 

škrat, vodi, peta gost, klop, lučka, tema, goba, list, kolo, koza, jezik, 

mora in podobno.  

 

ŠKATLA BESED NAGAJIVK 

Tudi škatla besed nagajivk je didaktični pripomoček, ki smo ga 

oblikovali s ciljem razbremenitve in uporabe drugačnega, 

netipičnega pristopa pri urjenju pravopisa. Škatla vsebuje snopiče 

povedi, kjer manjka zapis besed nagajivk s črkami lj, v, nj, bk, dk, dp,  

zp, l, dh, g in podobno. Navodila za didaktično nalogo so naslednja:  

 

PRAVILNO ZAPIŠI BESEDO NAGAJIVKO 

− Tukaj imaš povedi, ki jih je potrebno dopolniti.  

− Beseda ali dve manjkata.  

− Iz vsakega kupčka izberi eno poved.  

− Preberi jo na glas.  

− Jaz jo bom potem dopolnila z manjkajočo besedo  in še enkrat 

prebrala.  

− Pozorno me poslušaj.  

− Ko končam, odložiš listek, ga preobrneš in poved v celoti zapišeš 

na list ali tablo. 

 

 
Slika 7: Škatla besed nagajivk 

Vir: Lasten 

 

Didaktična igra torej vsebuje prvine pravilnega zapisa besed, 

pozornosti in koncentracije in pravilne zapomnitve povedi. Hkrati pa 

mora učenec biti pozoren na besedo nagajivko, ki je bila ustno 

dodana s strani učiteljice in jo mora še pravilno zapisati.  

 

Naslednja slika prikazuje primer za sklop povedi, ki imajo v sebi  

besedo nagajivko, kjer mora učenec biti pozoren na črki lj. Učenec 

samostojno prebere poved z manjkajočo besedo. Učiteljica nato 
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poišče v svojem sklopu »lj« to enako poved in jo prebere v celoti. 

Torej skupaj z besedo nagajivko, ki učencu manjka. Učenec mora 

pozorno poslušati, saj poved po svoji prebrani z manjkajočo besedo 

v celoti sliši le enkrat.  Poved nato zapiše na tablo, brez da bi jo videl 

in učiteljica preveri, ali je zapisana pravilno. V primeru, kot kaže slika, 

je učenec dobro poslušal, zapisal poved v pravilnem vrstnem redu in 

tudi pravopisno pravilno. 

 

 
Slika 8: Primer vaje iz škatle besed nagajivk 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Pri učencih z učnimi težavami, pa naj bodo splošne ali specifične, je 

pomemben individualen pristop in to, da jim gremo naproti. Da jih 

motiviramo, podamo drugačne pristope, pri katerih imajo možnost, 

da so uspešni in možnost nadgrajevanja svojega znanja in 

samopodobe. Urjenje pravopisa skozi pravopisno drevo ali škatlo 

besed nagajivk je učenje skozi igro, kjer se otroci nevede učijo in tako 

dosežejo zadane cilje. Raznolikost učencev z učnimi težavami kliče po 

spremembah z uvajanjem novih pristopov in različnih vrst pomoči, 

učitelje pa spodbuja k drugačnosti in raznolikosti poučevanja. 
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Živa Guna: Inkluzija v vrtcu 
 

Povzetek: Vključevanje inkluzije v pedagoški proces je ključno za 

delovanje v dobro otrok in vseh sodelujočih v današnji družbi. 

Inkluzija je koristna in zaželena za vse otroke v predšolskem obdobju. 

Naj bo izvedena za vse, ki jo potrebujejo, vendar ne za vsako ceno. 

Končni cilj inkluzije je zagotoviti enake možnosti za razvoj, aktivno 

vključenost, izkazovanje otrokovih lastnih zmožnosti in sposobnosti. 

V teoretičnem delu smo razčlenili podskupine otrok s posebnimi 

potrebami in podrobno opisali, kako poteka razvoj izključitve, 

segregacije, integracije in inkluzije. Poudarili smo načelo enakih 

zmožnosti in vključevanje vseh v vzgoji in izobraževanju v inkluzijo. S 

primeri dobre prakse, učenju novih veščin in sodelovanju z zunanjimi 

institucijami ter starši zagotovimo otrokom s posebnimi potrebami 

in ostalim otrokom spodbudno okolje. S svojim prispevkom sem 

želela predstaviti pomen inkluzije in spodbuditi vzgojitelje, da se je 

poslužujejo v večjem obsegu. 

 

Ključne besede: drugačnost, integracija, otroci s posebnimi 

potrebami, sprejemanje, novodobni otroci 

 

Abstract: Integrating inclusion into the pedagogical process is key to 

working for the benefit of children and all participants in today's 

society. Inclusion is beneficial and desirable for all children in the 

preschool period. Let it be implemented for everyone who needs it, 

but not at any price. The ultimate goal of inclusion is to ensure equal 

opportunities for development, active involvement, and 

demonstration of the child's own capabilities and abilities. In the 

theoretical part, we analyzed subgroups of children with special 

needs and described in detail how the development of exclusion, 

segregation, integration and inclusion takes place. We emphasized 

the principle of equal abilities and the inclusion of everyone in 

education. Through examples of good practice, learning new skills 

and cooperation with external institutions and parents, we provide a 

stimulating environment for children with special needs and other 

children. With my contribution, I wanted to present the importance 

of inclusion and encourage educators to use it on a larger scale. 

 

Keywords: difference, integration, children with special needs, 

acceptance, modern children 
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UVOD 

Živimo v času, ko naj bo inkluzija predšolskih otrok osnovni temelj za 

vključevanje vseh otrok v pedagoški proces. Včasih je veljalo, da je 

inkluzija samo za otroke s posebnimi potrebami. V današnjih časih pa 

smo prišli do spoznanja, da bi morala biti pravica vsakega otroka, da 

je sprejet in vključen v pedagoški proces. Inkluzija je vseživljenjski 

proces iskanja najboljših možnih načinov odziva na različnost. 

Pomaga nam, kako to različnost prepoznamo, hkrati pa nam pomaga, 

da se od različnosti in drugačnosti ogromno naučimo. Pripomore pri 

prepoznavanju ovir in jih pomaga odstraniti. Pomeni prisotnost in 

uspeh za vse sodelujoče v vzgojno izobraževalni instituciji. Inkluzija je 

del cilja trajnostnega razvoja. Inkluzija ima veliko vlogo pri doseganju 

ciljev in uresničevanju le-teh. S pomočjo inkluzije dosežemo sledeče 

cilje, ki so del Zakona o vrtcih: 

− razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in 

drugih, 

− razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in 

sodelovanje v skupinah, 

− razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje 

čustvenega doživljanja in izražanja. 

 

Kurikulum za vrtce pravi: »Uresničevanje načela enakih zmožnosti in 

upoštevanje različnosti med otroki se uresničuje preko zagotavljanja 

pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka in ob upoštevanju 

individualnih razlik v razvoju in učenju, kar pomeni širše in fleksibilno, 

vendar strokovno zagotavljanje pogojev za stalno in občasno 

vključevanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami v oddelke 

vrtca.« 

 

Inkluzija v vrtcu 

Usmeriti se je treba v otrokova močna področja in le ta razvijati. 

Način dela vzgojiteljev je treba prilagoditi v tej smeri, da so sposobni 

opazovanja celotne skupine in hkrati prilagajanja posameznikom. 

Poznavanje skupine in otrok v oddelku predstavlja temelj in izhodišče 

za postavitev pozitivne klime v oddelku. Raziskovanje različnih metod 

dela in pristopov so v novodobni družbi skoraj nujno zlo, saj se 

pedagoško osebje srečuje z otroki, ki vnašajo  v pedagoški proces 

nove izzive. Delo s težavnimi otroki postaja vsakdan v pedagoškem 

procesu. Inkluzija niso zgolj samo otroci s posebnimi potrebami, 

temveč mednje sodijo tudi težavni in drugačni otroci. Teh pa je na 

novodobne čase zelo veliko. Prilagajanje njihovim potrebam terja 

določena znanja in željo po sodelovanju. Ključno pri prepoznavanju 

drugačnosti in sprejemanju različnosti je konstantno izobraževanje 

odraslih in delo na sebi.  

 

Eno pomembnejših vlog pri vključevanju otrok v vzgojno 

izobraževalni proces imajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Delo 

med njimi mora biti usklajeno, povezano. Njihovo sodelovanje mora 

temeljiti na zaupanju in profesionalnem odnosu. Črpajo naj znanje in 

močna področja eden od drugega. Spoštovanje in primerna 
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komunikacija naj tvorita pozitiven odnos in oblikujeta v oddelku 

prijetno klimo, ki je osnova za dobro počutje otrok in njihovih staršev. 

Pri delu naj se dopolnjujeta in svoje znanje nadgrajujeta. Delo v 

oddelku, kjer je otrok s posebnimi potrebami, lahko povzroči 

dodaten stres ali pa strah pred samo izvedbo, ker pedagoški kader ali 

ni dovolj opremljen z znanjem ali pa nima zunanje strokovne pomoči 

– zato naj bo izobraževanje vzgojiteljev stalna praksa v vrtcu. 

 

Če želimo biti uspešni pri inkluziji, jo moramo zagotoviti tistim, ki jo 

potrebujejo. Mnenja, kaj inkluzija točno je, so si zelo različna in zato 

je razumevanje inkluzije ali pa njen pomen pri posameznikih zelo 

različno in jo je zaradi tega težje izvajati enakovredno na celotni 

predšolski populaciji. Pojem inkluzija se občasno zamenjuje z 

integracijo. Integracija pomeni, da se mora posameznik prilagoditi 

okolju, da se mora vključiti v pedagoški proces do te mere, da dosega 

standarde. Ko se standardov ne dosega več, se posameznika izloči iz 

sistema.  Integracija pomeni, da se posameznik prilagodi 

pričakovanjem. Ravno tu pa je ključna razlika med inkluzijo in 

integracijo. Namreč, inkluzija pomeni, da se ne prilagaja in vključuje 

samo posameznik ampak se posamezniku prilagodi tudi okolje. Na ta 

način dosežemo, da so lahko otroci s posebnimi potrebami vključeni 

v redne vrtce in šole.  

 

ZUOPP-1 opredeljuje naslednje skupine otrok s posebnimi 

potrebami, ki so v Kriterijih opredeljene v posameznih poglavjih, in 

sicer: 

− otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

− slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, 

− gluhi in naglušni otroci, 

− otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

− gibalno ovirani otroci, 

− dolgotrajno bolni otroci, 

− otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

− otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 

− otroci z avtističnimi motnjami, 

− otroci z več motnjami. 

 

Razlaga pojmov raznih oblik izobraževanja: 

− Izključitev otrok s posebnimi potrebami iz vzgojno – 

izobraževalnega sistema. 

− Segregacija je ločen samostojen vzgojno-izobraževalni zavod, v 

katerega so vključeni samo otroci s posebnimi potrebami. V 

zavodu poučujejo in izobražujejo izključno učitelji, ki so 

usposobljeni za delo z otroki s posebnimi potrebami. V ospredju 

so njihovi primanjkljaji, motnje in težave. 

− Integracija je vmesna organizacija vzgojno-izobraževalnega 

sistema, ki omogoča, da se posameznik prilagodi okolju.  
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− Inkluzija pomeni vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 

vzgojno-izobraževalni sistem skupaj z otroki, ki nimajo posebnih 

potreb. Okolje se temu prilagodi. Z njimi dela tako splošen 

pedagoški kader kot specialni pedagoški kader izobraževanje se 

prepleta in dopolnjuje. Zraven se vključuje starše in zdravstveno 

stroko. 

 

 

 
 

Slika 1: Oblike vzgoje izobraževanja oseb s PP skozi čas 

Vir: https://www.researchgate.net/figure/Model-of-the-construction-of-

societies-showing-exclusion-upper-left-A-segregation_fig1_335136934 

 

Opara (2015) ugotavlja, da je integracija prinesla mnoge spremembe. 

Družba se vse bolj zaveda neustreznosti izločanja ljudi s posebnimi 

potrebami tako v šolstvu kot v življenju nasploh. Človekove pravice 

in enake zmožnosti so sprožile temeljne paradigmatske spremembe 

v vzgoji in izobraževanju. Ideja integracije ni več zadoščala novim 

temeljnim vrednotam. Rodila se je ideja inkluzije, ki ima jasne 

določitve in presega pojem integracije. 

 

Prepoznavanje otrok, ki imajo posebne potrebe večini predstavlja 

zalogaj. Predvsem za otroke, ki imajo manjša odstopanja. Vseeno pa 

je za njihovo uspešno delovanje v okolju potrebna inkluzija, ki pa žal 

ni stalnica v vseh slovenskih vrtcih. Velikokrat se otrok srečuje z 

različnimi oblikami dela pedagoškega kadra, ki premalokrat vključuje 

inkluzivni pristop. Glede na situacijo novodobne družbe se bi morala 

zavest o pomenu inkluzije krepiti predvsem pa se izvrševati v praksi, 

kar pa je žal redkost.  

 

Inkluzija v vrtcu naj bo upoštevana v tej meri, da je sprejemljiva 

posamezniku, okolju in pedagoškemu kadru, vendar pa ne za vsako 

ceno. To pomeni, da za nekatere otroke s posebnimi potrebami 

sprejmemo odločitev v sodelovanju starši, da je glede na njihovo 

specifiko ustreznejše okolje s prilagojenim programom in 

izobraževanjem.  

 

»Redko se zgodi, da so avtorji, ko razmišljajo o otrocih s posebnimi 

potrebami in o posebni potrebi po njihovi inkluziji, pozorni na 

aktualno družbeno okolje, v katerem naj bi inkluzija potekala, saj niso 

vsi po vrsti tudi raziskovalci družbenega življenja ljudi. Potrebe otrok, 
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o katerih govorijo, so namreč potrebe družbenih bitij, ki ne morejo 

preživeti zunaj občestva, kar je bržčas samoumevno in zelo očitno. 

Inkluzija je zato social inclusion, družbeno vključevanje po definiciji. 

Ni izraz tega ali onega raziskovalca, te ali one paradigme, temveč je 

univerzalni izraz, veljaven v vseh časih in vseh občestvih. Torej 

smemo reči, da velja za čisto vse ljudi in za čisto vsakega človeka, ne 

le za nekatere izbrance. Ko govorimo o inkluziji, po definiciji mislimo 

na univerzalno emancipacijo« (Dušan Rutar, Inkluzija otrok s 

posebnimi potrebami). 

 

Pravi čas za inkluzijo v predšolskem obdobju je ves čas. Razvoj otroka 

gre po določeni krivulji in časovnem zaporedju. Obstajajo določene 

smernice in mejniki. Znotraj tega je prostor prilagojen posamezniku. 

Otroci, ki vstopajo v vrtčevsko okolje, ki nimajo ob začetku nobenih 

posebnosti, se lahko v tem zgodnjem obdobju čez čas prikažejo z 

določenimi odstopanji. Pomembno je, da pri odkrivanju 

problematike sodelujejo straši. Pristop pedagoškega kadra je zelo 

pomemben in igra ključno vlogo, ko se začenja nova pot spoznanj in 

prilagoditev. Velikokrat se zgodi, da otrok skozi pedagoški proces 

prehaja tudi mimo ljudi, ki se odkrivanju odstopanj ne izpostavijo ali 

niso slišani ali pa zaplavajo v postavljanje diagnoz. Nikakor ni to v 

domeni pedagoškega kadra. V tem procesu vzgojitelj lahko 

pripomore k začetku postopka in ne usmerja svoje pozornosti zgolj 

na dejstvo, da se otrok trenutno nahaja v določenem razvojnem 

obdobju in ima za doseganje določenih ciljev še čas. Včasih ravno ta 

malodušnost naredi škodo, ker otrok ni deležen pomoči v zgodnjem 

otroštvu.  

 

Razumevanje inkluzije na različne načine 

Skrb za vključevanje in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami  

pri čemer je slabost izpostavljanje posameznih kategorij posebnih 

potreb in s tem oviranje razumevanja inkluzije: 

− Inkluzija je odgovor na izključevalne prakse, kar pomeni 

zmanjševanje diskriminacije na podlagi spola, posebnih potreb, 

spolne usmerjenosti, razredne, etične in verske pripadnosti ter 

družinskega ozadja.  

− Skrb za vključevanje vseh, ki tvegajo izključenost, kar pomeni 

zaščito ranljivih skupin.  

− Ena šola namenjena vsem otrokom, kjer se razvijajo različni učni 

pristopi. 

− Dostopnost izobraževanja vsem. 

− Spodbujanje vrednot, ki temeljijo na enakosti, skupnosti, sočutju, 

trajnosti,, pravici do izobraževanja, podpori, pomoči, 

spoštovanju. 

 

Inkluzija nam omogoča vseživljenjski proces iskanja najboljših 

možnih rešitev in odzivov na različnost. Velik pomen je na tem, da je 

življenje učenje na dolge proge in spopadanje, kako živeti z 

resničnostjo in se od nje tudi kaj naučiti. Bistvo je, da je različnost 

pozitivna, ker nas nenehno spodbuja k izobraževanju in 
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vseživljenjskemu učenju. Zajame otroke in odrasle. Inkluzija nam 

pomaga pri iskanju rešitev in prepoznavanju ovir, saj nam s pomočjo 

evalviranja določenih informacij poda prave odgovore glede na 

problematiko. 

 

Zgodnja obravnava predšolskih otrok s posebnimi potrebami in 

otrok, ki imajo rizične dejavnike, zajema celostno obravnavo tudi 

njihovih družin. V samem postopku se prepoznava dinamiko in 

specifiko družine, spoznava se otroka in okolje, v katerem se otrok 

nahaja. Pozorni smo, da starše aktivno vključujemo v proces v 

vzgojno-izobraževalni instituciji, jim nudimo podporo. Starše ne 

krivimo za otrokovo vedenje. Ob našem zavedanju, da lahko vedenje 

staršev vpliva na otoka, pomagamo z ustreznim znanjem in starše 

skušamo opremiti z ustreznimi nasveti.   

 

Kot menijo Suhadolnik, Rakar in Kumše (2006) načrtno sodelovanje 

poteka pri: 

− opazovanju; 

− odkrivanju otrokovih področij; 

− ugotavljanju sposobnosti na posameznih razvojnih področjih; 

− pripravi individualnih programov; 

− zagotavljanju pomoči otroku; 

− sodelovanju s starši; 

− izobraževanju; 

− neposrednem delu z otrokom. 

 
Slika 2: Sodelovanje služb 

Vir: https://zdaj.net/novorojencek-in-dojencek/zgodnja-obravnava-otrok-s-

posebnimi-potrebami-novorojencek-in-dojencek/zgodnja-obravnava-otrok-s-

posebnimi-potrebami/ 

 

»Ključna ideja inkluzije je, da postane poučevanje boljše za vse 

otroke. Učitelj, ki je pozitivno naravnan do potreb otrok, ki obvlada 

strategije dobre poučevalne prakse, bo zagotovo boljše učil vse 

otroke. Materiali so na voljo, v šole smo brezplačno poslali knjige, ki 

smo jih pripravili, ampak treba jih je tudi prebrati. Obenem učitelji, ki 

uvajajo neko novost, potrebujejo oporo pri tem početju, da vidijo, ali 
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gredo v pravo smer, ali so pri svojem početju uspešni, ne pa zgolj 

preverjanja, kako učinkovito poteka vključevanje v praksi« (Marija 

Kavkler, 2015). 

 

Primer dobre prakse inkluzije v oddelku 

Ko sem se udeležila izobraževanja Pomoč otrokom s težavami v vrtcu, 

sem začela na svoje poslanstvo v oddelku gledati malo drugače. 

Predvsem mi postaja zelo pomembno, da ne dajemo sodb, ne 

diagnosticiramo in skušamo čim manj dati poudarka na slabe 

lastnosti in težave, ki se nam pojavijo pri določenih posameznikih. V 

ospredje dajemo potenciale in spodbujamo dobre lastnosti 

posameznikov. Z novim pridobljenim znanjem sem začela 

pripovedovati sodelavcem in jim na konkretnih primerih predstavljati 

izboljšave, ki se jih lahko poslužujemo pri delu z otoki. Najbolj mi je 

všeč dejstvo, da se ravno nova pridobljena znanja, ki so v osnovi 

predstavljena zaradi težav, ki jih otroci imajo, zelo dobro obnesejo 

pri delu s celotno skupino otrok in ustvarjajo pozitivno klimo v 

oddelku. Skoraj ni generacije otrok, kjer niso prisotni otroci, ki 

potrebujejo za vključitev v vrtec tudi inkluzijo in ne samo delno 

integracijo.  

 

V oddelku vrtca najprej skušam pripraviti prostor tako, da je 

razdeljen na različne kotičke, kot so ustvarjalni, lego, kotiček dom in 

družina, bralni kotiček, kotiček za »umik« in sproščanje. Kotičke jasno 

označim in fizično ločim od ostalih.  Oblikovani so tako, da je v njih 

omogočeno delo v manjših skupinah. Celotno dogajanje mora biti 

vidno odraslim. Pomembno je tudi, da kotičkov ni preveč in so 

primerno razporejeni glede na velikost igralnice. V prostoru je 

pomembna tudi primerna razsvetljava. Če je le mogoče, se 

poslužujemo naravne svetlobe. Otrokom na različnih mestih 

označimo vizualne opore (plakati, dnevni urnik rutine, umivanje rok 

...), ki naj bodo v višini oči otrok.  

 

 
Slika 3: Kotički za manjše skupine 

Vir: Lasten 

 
Slika 4: Improvizacija pri 

postavitvi šotora v kotičku za 

umirjanje 

Vir: Lasten 
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Slika 5: Kotički z različno vsebino 

Vir: Lasten 

 

Dobro delovno okolje omogočimo tudi s pravilno in omejeno izbiro 

igrač, ki naj bo na vidnem mestu in na dosegu rok otrok. Igrače in 

material naj bo vedno primeren njegovi starosti.  

 

ZAKLJUČEK 

Glavni cilj je vsem otrokom zagotoviti vključevanje v vzgojno-

izobraževalni proces. Ko v svoje delo vnesemo inkluzijo, se učinki 

spodbudnega okolja začnejo hitro kazati. Izobraževanje odraslih 

pripomore k boljšemu razumevanju potreb otrok in jim omogoča, da 

se poslužujejo učinkovitejših metod pri delu z otroki. Prepoznavanje 

otrok, ki so v vrtcu drugačni in imajo posebne potrebe, naj bo osnova 

in primarna vloga pedagoškega kadra. Le na ta način otrokom lahko 

nudimo podporo, ki jo v predšolskem času potrebujejo na vseh 

vzgojno-izobraževalnih ravneh. Spremembe pri delu, kjer se 

poslužujemo inkluzije, so vidne in se izražajo na pozitivni klimi v 

oddelku. Delo na sebi in nenehno učenje nam omogoča, da smo v 

koraku s časom in smo opremljeni z znanjem, ki ga potrebujemo za 

delo po meri današnje družbe. Inkluzija in razumevanje pomena 

vključevanja otrok v okolje in prilagajanju okolja posamezniku, 

prinaša izboljšane pristope v izobraževalnem sistemu. S tem načinom 

se sklene krog primernega načina izobraževanja in vključevanja otrok 

v pedagoški proces. Naša vloga naj ostaja prepletanje in povezovanje 

domačega ter vrtčevskega okolja kar pomembno vpliva na otrokov 

razvoj. 
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Marija Habjan: Olimpijske igre kot motivacija za 

formativno spremljanje  

 

Povzetek: Uporaba različnih tehnik spremljanja in opazovanja otrok, 

pomaga vzgojitelju ter ga vodi k načrtovanju dejavnosti, igre in 

razvoja napredka tako posameznika kot skupine. V teoretičnem delu 

tega prispevka opisujem elemente formativnega spremljanja, v 

praktičnem delu pa želim na primeru dogodka Olimpijskih iger, kot 

primeru dobre motivacije, predstaviti to obliko v sami izvedbi. Cilj in 

moj namen je bil, da otroci  z lastno vključenostjo, ob ustrezni 

podpori vzgojitelja ter spodbudnem učnem okolju gradijo, razvijajo 

in spremljajo lasten napredek in razvoj. Cilji so bili oblikovani s 

pomočjo izbranih ciljev posameznih kurikularnih področjih in 

elementov dnevne rutine. Ob različno pridobljenih dokazih, učenja 

od vrstnikov, ter lastne aktivnosti otrok evalvira lasten napredek in s 

tem krepi svojo samopodobo. Preko načina formativnega 

spremljanja se otrok uči odgovornosti, pripadnosti skupini, ter 

pomembnosti medsebojnega sodelovanja, kar želim predstaviti tako 

v teoretičnem kot v praktičnem delu.  

 

Ključne besede: formativno spremljanje, otrokov razvoj, opazovanje, 

dokumentiranje 

 

Abstract: The use of various techniques for monitoring and observing 

children helps the teacher and guides him/her to plan and develop 

different activities and games for both individual and group progress. 

In the theoretical part of this paper, I describe the elements of 

formative progress monitoring and in the practical part, I attempt to 

present the practical implementation of the theory, using the 

Olympic Games as an example of good motivation. The goal, as well 

as my intention, was for the children to build, develop and monitor 

their own progress and development, while receiving appropriate 

support from the educator in a stimulating learning environment. 

The goals were formulated with selected goals of individual 

curricular areas and specific daily routine elements in mind. With the 

variously obtained evidence, learning from peers and through 

his/her own activities the child evaluates his/her own progress and 

thereby strengthens his/her self-image. Through the progress 

monitoring method, the child learns responsibility, group dynamics 

and the importance of mutual cooperation, which is what I want to 

present in both the theoretical and the practical part. 

 

Keywords: formative monitoring, child development, observation, 

documentation 
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UVOD 

Na podlagi sistematičnega opazovanja otrok, tako posameznika kot 

skupine, poleg razvojne stopnje otroka vzgojitelji pri tem zaznavamo 

tudi želje, interese in potrebe otrok. Zadnjih nekaj let je vedno bolj v 

uporabi formativno spremljanje. Pri tej obliki spremljanja skupaj z 

otrokom in starši oblikujemo cilje, ter ponudimo otrokom primerno 

učno okolje, material in sredstv,a s katerimi te cilje lahko dosegajo. V 

vrtcu imamo tako za opazovanje kot za ustrezno učno okolje veliko 

možnosti in proste izbire. Otrok je pri oblikovanju lastnih ciljev ves 

čas vključen in v tem primeru je motivacija pri otroku zagotovo veliko 

večja in njegovi dosežki so boljši. Zame je bil največji izziv, kako 

zadosti motivirati otroke za potrebo po dosežkih in napredkih ter za 

motivacijo pri vztrajnosti. Vzgojitelji moramo biti pri tem fleksibilni, 

dobro organizirani, dobri opazovalci in pozorni, da je ves čas v 

ospredju otrokova želja in interes po dosežku cilja. Pozornost 

moramo namenjati tudi sprotnemu spremljanju, dokumentiranju, 

kar je časovno dokaj zahtevno. Pri formativnem spremljanju sem 

prišla do spoznanja, da mora biti otrok res ves čas najpomembnejši, 

vzgojitelji in starši pa smo tisti, ki ga pri vsem podpiramo, vodimo in 

spremljamo.  

 

Formativno spremljanje 

Formativno spremljanje poteka po posameznih elementih: aktivna 

vključenost otrok v proces, dokazi, povratna informacija, učenje 

otrok od otrok, ter vrednotenje in samovrednotenje. Pri prvem 

elementu oz. aktivni vključenosti otrok vzgojitelj nudi možnost 

aktivnega vključevanja v načrtovanje dejavnosti. Spodbuja jih, da 

uresničujejo lastne interese. Otrok je v svoji vlogi aktiven in pri tem 

spoznava lasten napredek. Vzgojiteljeva vloga je, da preveri njihovo 

predznanje, razumevanje vzgojiteljevih pričakovanj in da jih 

spodbuja k razmišljanju. Drugi element so dokazi. Vzgojitelji se 

poslužujemo različnih načinov zbiranja in shranjevanja le-teh. Od 

fotografiranja, anekdotskih zapisov, zbiranja otrokovih izdelkov, 

otrokovih izjav in morebitnih otrokovih zapisov. Tudi zbiranje in 

shranjevanje je lahko na različne načine (razstave, zvezki, portfolio). 

Stritarjeva in Sentočnikova v priročniku »Otrokov portfolio v vrtcu« 

poudarjata, da je namen dokazil v portfoliu razkrivanje dokazil 

otrokovih individualnih značilnost, talentov, močnih področij, prav 

tako tudi šibka področja. Dokazi omogočajo vzgojitelju in tudi staršu 

vpogled v otrokov napredek v razvoju in učenju, hkrati pa ob podpori 

odraslih in v interakciji z vrstniki nenehno napreduje. o otrokovem 

portfoliu še menita »Portfolio tako o vsakem otroku vedno 

pripoveduje zgodbo o njegovem uspehu, vzgojitelju pa pomaga poleg 

rezultatov ovrednotiti tudi pot, ki je otroka pripeljala do rezultatov, 

hkrati pa mu služi kot povratna informacija o lastnem delu in 

nenehna spodbuda za povečanje njegove kakovosti« (Stritar in 

Sentočnik, 2006, str. 5). 

 

Naslednji element je povratna informacija. Vzgojitelj usmerjeno na 

dejavnosti otrok in njemu razumljiv, ter pravočasno poda informacijo 
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o samem napredku. Otroke spodbuja k nadaljnjemu razmišljanju, 

hkrati pa otroke uči, da dajejo povratne informacije tudi drug 

drugemu. 

Element učenja otrok od otrok vzgojitelja spodbuja k spremljanju 

otrok pri dojemanju dogodkov, stvari, kadar so vključeni v skupinske 

dejavnosti. Otroci ob tem spoznavajo in se učijo pomena 

medsebojnega sodelovanja in učenja. Zadnji, peti element je 

vrednotenje in samovrednotenje, pri katerem so otroci osredotočeni 

in razmišljajo o svojem napredku in kako le-tega lahko uporabijo pri 

nadaljnjem delu.  

 

Pri tem razvijajo občutek o svojem napredku, sčasoma pa so ga 

sposobni tudi sami ovrednotiti. Brunauer in drugi (2017, str. 3) o 

formativnem spremljanju v vrtcu v uvodu, trdijo: »Cilj formativnega 

spremljanja pri najmlajših otrocih je zagotavljanje najbolj ustrezne 

podpore za otrokov razvoj in učenje v danem trenutku, spodbujanje 

razvoja njihovih veščin učenja in spodbujanje razvoja 

metakognitivnih strategij.« 

 

Otroci se tako postopoma opremljajo z lastnimi načini učenja in 

orodji zanj, zato je večja verjetnost, da bo z njihovim odraščanjem in 

razvojem dejansko prišlo do prenosa in uporabe teh sposobnosti za 

reševanje problemov v vsakdanjem življenju. Pri tem si krepijo tudi 

sposobnosti, da bi našli odgovore in razvili strategije za reševanje 

problemov, s katerimi se bodo srečevali. To pomeni, da si že majhni 

otroci začnejo razvijati samonadzor in lastne strategije nadzora nad 

svojim učenjem. Da lahko pričnemo s formativnim spremljanjem 

oziroma postavljanjem individualnih ciljev otroku, moramo strokovni 

delavci dobro poznati razvojne značilnosti starostnega obdobja 

otrok. Ob različnih oblikah opazovanja in spremljanja ugotavljamo 

otrokovo trenutno razvojno stanje. Kurikularna načela nas zavezujejo 

k  upoštevanju značilnosti starostnega obdobja otroka, ter 

zagotavljanju in  omogočanju enakovrednih pogojev za optimalni 

razvoj vsakega posameznika. Napredek in razvoj otroka poteka 

individualno, med njimi so v razvoju razlike. Vzgojitelj mora te razlike 

otrok upoštevati na različnih področjih in omogočati različne pogoje 

in pristope za napredek. Pripravljati in omogočati mora privlačno 

izbiro vsebin, dejavnosti, materiale, ki otroke spodbujajo k učenju, 

raziskovanju in usvajanju novih znanj, ter spretnosti. Pri vsem tem 

mora upoštevati tako razlike v spolu, socialno in kulturno poreklo, 

svetovni nazor … Pedagog zagotavlja tudi uravnoteženost med 

otrokovimi razvojnimi značilnostmi ter med posameznimi 

dejavnostmi. Načelo uravnoteženosti se mora nujno dopolnjevati z 

načelom izbire in drugačnosti. Vzgojitelji moramo otrokom ponujati 

možnost izbire, drugačnosti ter dejavnosti na vseh področjih vrtca. 

Razvoj in napredek moramo spremljati načrtovano in sistematično. 

Spremljanje pa je treba analizirati. V samo spremljanje, evalvacijo in 

načrtovanje mora vključevati tako otroke same kot tudi starše. V 

kurikulumu nas na to opozarja načelo horizontalne in vertikalne 

povezanosti. Evalviranje poteka v vsakodnevnih medsebojnih 
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interakcijah, ki potekajo v oddelku. Interakcije potekajo v vseh 

smereh (vzgojitelj–otrok, otrok–otrok, otrok–starš, vzgojitelj–starš). 

Otrokovo učenje mora biti razvojno-procesnega pristopa, otrokovo 

okolje mora biti vzpodbudno in udobno za učenje. Vzgojitelj otrokom 

ponuja načrtovane in nenačrtovane dejavnosti, pri tem pa seveda 

prisluhne tudi otrokovim pobudam in interesom. Tako kot je 

spremljanje otrokovega razvoja v vrtcu del kurikuluma in je sestavni 

del vrtca, tudi Batistič Zorec v svojem prispevku opozarja na 

pomembnost kakovostnega načrtovanega dela. Vsekakor pa mora za 

kakovostno načrtovanje dobro poznati vsakega posameznika in 

skupino kot celoto. Nujno potrebno je, da vzgojitelj sistematično in 

načrtno opazuje otroke in jih spremlja pri njihovem razvoju in 

napredku.  

 

Tudi v priročniku Od teorije k praksi »Vodnik po pedagoških področjih 

kakovosti ISSA pri področju »Spremljanja, ocenjevanja in 

načrtovanja« metodologije »Korak za korakom« poudarjajo, kako 

pomembno vlogo ima spremljanje, ocenjevanje in načrtovanje pri 

spodbujanju učenja, ki omogoča napredek in uspeh vsakemu otroku. 

Pedagog omogoča otrokom lastno izbiro za ustvarjanje in 

raziskovanje. Pri tem upošteva tako individualne kot skupinske želje 

in potrebe.  

 

Ciklični proces spremljanja, ocenjevanja in načrtovanja podpira 

razvoj in učenje vsakega otroka in temelji na otrokovi vedoželjnosti, 

predhodnem znanju in spretnosti, interesih in izkušnjah. Kadar 

pedagog ponudi dejavnosti tako načrtovane kot nenačrtovane v 

interesu otrok, ter ponudi ustrezna in motivacijska sredstva je 

možnost spoznavanja potreb posameznih otrok in stopnje razvoja 

učinkovitejši. Prav tako so za učenje otroci veliko bolj motivirani. V 

raziskavi, ki je bila opravljena po zimskih olimpijskih igrah leta 2022 

na Kitajskem (Association bettween Olympic Games …), je pokazala 

da je potek olimpijskih iger in hkrati spodbuda otrok in ostale 

populacije k množičnim športom, pozitivno vplival in prispeval k 

zmanjševanju tveganj za prekomerno debelost otrok. Prav tako pa so 

ugotovitve dokazale, da imajo športni dogodki v takšni razsežnosti na 

splošno dolgoročne pozitivne učinke na zdravje. Takšna raziskava 

potrjuje pomembnost ustrezne motivacijske metode za spremembe 

in napredke.  

 

Primer dobre prakse  

V našem vrtcu je že ustaljena praksa različnega spremljanja 

otrokovega razvoja. Večkrat letno opazujemo razvojni napredek 

otrok in dnevno rutino. Opažanja beležimo v lestvice in le-te 

oblikujemo tudi v grafe. Vrtec deluje tudi že vrsto let po metodologiji 

»Korak za korakom« in v okviru le te spoznavamo v tako imenovanih 

»učečih se skupnostih« posamezna področja omenjene 

metodologije. Pretekli dve leti smo se intenzivneje ukvarjali prav s 

področjem »Spremljanja, ocenjevanja in načrtovanja«, v katerem sta 

tudi lestvici vključenosti in dobrega počutja. Na podlagi spremljanj 
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vseh omenjenih lestvic vsako leto oblikujemo individualne cilje 

posameznega otroka, v katere so vključeni tako otroci sami kot tudi 

starši. Napredke in dosežke beležimo v otrokovi osebni mapi oz. 

portfoliu.  

 

Letošnje leto se za obliko, kot ga poznamo pri formativnem 

spremljanju v najini skupini otrok z vzgojiteljico, starih 4–5 let, nisva 

odločili. Sva pa kmalu zaznali, da imajo otroci premalo vpogleda v 

svoj napredek, prav tako tudi motivacije za napredovanje ni bilo 

zaznati, zato sva čakali na pravo priložnost in temo, ki bi otroke 

zadosti motivirala k spremljanju svojega lastnega napredka in k 

dosegu zastavljenih ciljev.  

 

Ob celoletni dejavnosti »Tu sem jaz doma, prijatelj moj« smo 

spoznavali sebe, prijatelje okrog nas, našo državo ter seveda tudi 

države po svetu. Otroci so glede na dogodke, ki so se odvijali v tistem 

času, izrazili željo po spoznavanju zimskih športov in olimpijskih iger. 

V goste sva povabili očka ene izmed deklic, ki je poklicni hokejist, ter 

olimpijsko tekmovalko, biatlonko, Tadejo Brankovič. Oba sta nam 

poleg predstavitve svoje discipline povedala, koliko vaje, truda, je 

potrebnega za osvojitev določenega cilja oziroma dosežka tako v 

športu kot na drugih področjih. V prvem primeru je očka hokejist 

izpostavil tudi pomembnost medsebojnega ekipnega sodelovanja, 

Brankovičeva pa je izpostavila pomembnost sodelovanja in dosežka, 

kljub neosvojenih najvišjih mest. 

Obisk športnikov je bila zadostna motivacija za začetek formativnega 

spremljanja. Za vseh 24 otrok sva oblikovali liste z olimpijskimi krogi 

in ga poimenovali »Tudi jaz sem zmagovalec«. Posamezne barve 

krogov so pomenila kurikularna področja spremljanja. Zajeli sva 

področje gibanja, jezika, umetnosti, matematike, področje družbe in 

narave pa sva povezali s prej naštetimi področji. En krog sva namenili 

dnevni rutini, saj se nama je zdelo to področje zelo pomembno. 

Otrokom sva ponudili s posameznih področjih različne dejavnosti 

oziroma izzive npr. preval, vožnja s kolesom, pripovedovanje, zapis 

imena, poznavanje posameznih družabnih iger, štetje v jutranjem 

krogu, prepevanje ali deklamiranje, ožemanje pomaranče, zlaganje 

odeje, pometanje … Otroci so se izzivov lotili z velikim navdušenjem. 

Kar naju je posebno razveselilo, pa je bila medsebojna pomoč in 

sodelovanje. Pomagali in vzpodbujali so se tako pri ožemanju 

pomaranč kot npr. pri zlaganju odej. Večkrat sva izvedli tudi tako 

imenovano dejavnost »Pokaži, kaj znaš«, na katero so se otroci prej 

pripravili. Izbirali so točko po lastni želji. Večinoma so prepevali, 

deklamirali ali zaplesali. Kar naju je presenetilo, je bilo to, da so tisti 

najbolj plahi, premagali strah in pogumno pokazali svojo točko in da 

nihče od otrok ni nikoli odklonil sodelovanja. Sprva so bolj zadržani 

zapeli s prijateljem, ko smo dejavnost večkrat ponovili, pa so 

nastopali samostojno in suvereno. Med otroki nisva zaznali nobene 

tekmovalnosti. Vsak dosežek, napredek smo skrbno vpisovali v 

olimpijske kroge. Večina otrok je pri posameznem področju dosegla 

več ciljev. Cilje sva oblikovali glede na interes otrok, staršev in najinih 
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opažanj.  Zapis ciljev v kroge pa sva prilagodili glede na dosežke in 

glede na stopnjo doseženega cilja. Navajam zgolj nekaj primerov 

zapisanih ciljev. 

 

Področja kurikula 

− Preslika svoje ime. 

− Samostojno napiše svoje ime. 

− Prepozna in pravilno poimenuje osnovne in sekundarne barve. 

− Samostojno naredi preval naprej. 

− S prijateljem zapoje pesem. 

− Samostojno zapoje pesem. 

− Samostojno deklamira pesem. 

− Pozna in upošteva pravila družabne igre (Spomin, Človek ne jezi 

se, Štiri v vrsto). 

− V jutranjem krogu prešteje število prisotnih otrok. 

− Šteje do…  

 

Področja dnevne rutine 

− Samostojno zloži odejo po počitku. 

− Po kosilu s krpo pobriše mizo. 

− S pomočjo ožemalnika stisne sok pomaranče. 

− Zaveže vezalke na svojih čevljih. 

−  

 
Slika 1: List spremljanja otrokovih ciljev 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Dokumentiranje doseženih ciljev v osebni mapi otroka 

Vir: Lasten 
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Dosežke posameznih ciljev in napredkov smo preverjali enkrat 

tedensko. Poleg zapisa smo dosežen napredek posameznika nagradili 

tako besedno, s  fotografijo in aplavzem. Fotografije smo dodali v 

otrokove osebne mape oz. portfolio, katere so imeli ves čas na voljo. 

Otroci so jih vsakodnevno pregledovali, se ob tem pogovarjali in se 

veselili.  

 

Omeniti moram tudi sodelovanje s starši. Že na prvem roditeljskem 

sestanku smo se dogovorili, da starši za svojega otroka, skupaj z 

otrokom in najino pomočjo, oblikujejo dva individualna cilja. V 

pomoč sva jim ponudili zgibanko okvirnega otrokovega razvoja 

starosti 4–5 let. Sprva smo se glede ciljev dogovarjali na pogovornih 

urah, a odziv staršev ni bil prav velik. Ko pa smo pričeli z obliko 

formativnega spremljanja, so bili veliko bolj odzivni in sodelovalni. 

Napredke in dosežene cilje v domačem okolju so v obliki zapisa ali 

fotografij prinašali v vrtec, mi pa smo le-te beležili v osebni mapi in v 

olimpijskih krogih. Nad načinom spremljanja otrokovega napredka so 

bili starši navdušeni. Dejavnost spremljanja je potekala od začetka 

februarja pa vse do zaključka šolskega leta. Vsi otroci so uspešno 

zapolnili vse kroge, nekateri z enim, drugi z več cilji. Ob zaključku je 

vsak otrok s pokalom v roki simbolično splezal na piramido, ki jo 

imamo na vrtčevskem igrišču, dogodek pa sva ovekovečili s 

fotografijo. Nad izvedbo dejavnosti sva bili obe delavki izredno 

navdušeni, saj sva videli veliko zadovoljstvo otrok kot tudi staršev.  

 

ZAKLJUČEK  

Z izvedbo v opisanem primeru in ob teoretični vsebini sem prišla do 

spoznanja, da je motivacija otrok zadosti dobra za začetek 

formativnega spremljanja, če vzgojitelj z dobrim opazovanjem in s 

temo, dogodkom ali preko igro opazi interes, potrebe in želje otrok 

in le to vključi v samo izvedbo spremljanja.  Pri tem mora biti 

vzgojitelj ves čas pozoren na otrokovo lastno aktivnost. Vzgojitelj je 

otrokov spremljevalec, vodnik, motivator. Pri tem vzgojitelj ob tej 

obliki lažje in bolj sistematično načrtuje, ob spremljanju skrbi za 

zbiranje dokazov, da otrok še lažje zaznava tako lasten napredek kot 

napredek ostalih otrok. Pomembna je tudi pohvala, viden zapis 

napredka in evalvacija dosežka končnega rezultata. Otrok ob tem 

pridobiva na samozavesti. Formativni način spremljanja ima v 

predšolskem obdobju velik pomen in prav zato ga bom v svoji praksi 

zagotovo uporabljala.  
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Majda Hočevar Pleško: Skirojčkov športni dan v 1. 

razredu  

 

Povzetek: Dejavnosti v obliki igre, prepletene z gibalnimi 

aktivnostmi, ki vključujejo element pozitivnega pričakovanja in 

zabave, so ključnega pomena pri vzpostavitvi notranje motivacije za 

delo in učenje. Gibanje in igra pomagata sproščati napetost in 

energijo. Učenci se z gibanjem urijo v svojih gibalnih sposobnostih in 

spretnostih, izboljšujejo svojo samozavest in svoje razpoloženje. 

Učenje skozi gibalno aktivne igre v večji meri omogoča razvoj 

osebnostnih lastnosti, ki jih bodo učenci potrebovali v svojem 

nadaljnjem življenju. Gibanje je otrokova primarna potreba. Je prva 

komunikacija otroka s svetom in osnova za njegov celosten razvoj. Če 

učencem ponudimo prostor za gibanje, zraven pa še zanimive 

rekvizite – skiroje, bodo ob njihovi uporabi razvijali spretnosti, 

ravnotežje ter izražali gibalno domišljijo in ustvarjalnost. Skrbno  

načrtovan športni dan s skiroji nudi vsem učencem občutek 

uspešnosti in vzpodbuja razvoj gibalne kompetentnosti. 

 

Ključne besede: gibanje, športni dan, vožnja s skiroji 

 

Abstract: Activities in the form of a game intertwined with 

movement activities, which include an element of positive 

expectation and entertainment, are crucial in establishing an internal 

motivation for work and learning. Movement and play help to 

release tension and energy. Students train in their movement skills, 

improve their self-esteem and mood. Learning through active 

movement allows more to develop the personality traits that 

students will need in their future lives. Movement is a child's primary 

need. It is the first communication of a child with the world and the 

basis for its integrated development. If we offer students a place to 

move, and with interesting props – scooters – they will develop skills, 

balance and express the movement imagination and creativity. A 

carefully planned sports day with scooters offers all students a sense 

of success and encourages the development of movement 

competence. 

 

Keywords: movement, sports day, scooter ride 
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UVOD  

»Vse več raziskovalnih dokazov potrjuje, da je kakovostno učenje 

tisto, ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira. To je aktivno 

učenje (nekateri menijo, da izraz ni ustrezen, saj je vsako učenje 

aktivno; vendar gre tu za višjo stopnjo aktivnosti« (Marentič 

Požarnik, 2000, str. 12). Aktivno (dejavno) učenje je tisto učenje, ki je 

prepleteno tako z delovanjem, razmišljanjem in ustvarjalnimi 

predelavami obstoječega znanja in vodi k novemu znanju. Otrokom 

je potrebno že v vzgojnem procesu pripraviti in omogočiti zanimive 

dejavnosti. Le-te naj bodo problemsko zastavljene, razburljive, da 

bodo aktivirale otrokovo percepcijo na različnih nivojih (kognitivnem, 

emocionalnem, osebnostnem in socialnem). Otroci naj bodo veseli 

svojih novih odkritij in spretnosti, ki jih bodo postopoma pridobivali. 

Za otrokov razvoj je pomembnejši širši vidik učenja, kasneje s 

starostjo pa stopi v ospredje pomen učenja v ožjem smislu. Pri 

načrtovanju vsebin v procesu učenja kot osvajanja znanja in 

organiziranja izkušenj je potrebno upoštevati zahteve otrokovega 

razvoja, njegove interese in socialne interakcije. Največkrat se na tej 

stopnji izvaja proces učenja skozi praktično aktivnost otroka v igri in 

raziskovanju. Praktična aktivnost otroka, kot oblika učenja pomeni 

aktivnost, ki jo otrok izvaja iz neposrednega okolja z namenom, da bi 

dosegal svoj cilj ali razrešil določenega. V Kurikulumu za vrtce (1999) 

je načelo aktivnega učenja opisano kot sprotno zagotavljanje 

udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje 

tako iz načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja, kakor tudi iz 

otrokovih lastnih pobud. Okolje ima pri uresničevanju vzgojnih ciljev 

in nalog velik pomen. Zato moramo otroku dovoljevati in mu nuditi 

možnost, da v njem svobodno deluje. Okolje moramo organizirati 

tako, da otrok v njem lahko uveljavi že pridobljene izkušnje in si 

obenem pridobiva nove, ki bodo vzpodbudno vplivale na njegov 

razvoj. 

 

Športne aktivnosti 

Pomen besede šport najbolje opiše naslednja definicija: šport je 

tekmovalna in ne tekmovalna dejavnost v prostem času, ki jo človek 

opravlja zaradi želje po gibanju. Njen glavni namen je ohranjati 

telesno zmogljivost, jo povečati in se razvedriti (Škof in Stergar, 

2010). Športne aktivnosti lahko delimo na: tekmovalne (atletika, 

plavanje, športne igre), športne dejavnosti v naravi (gorsko 

kolesarjenje, plezanje), estetsko športne vsebine (ritmična 

gimnastika, ples) in kondicijske dejavnosti (Škof in Stergar, 2010). 

Kako pomembne so športne aktivnosti za posameznika govori 

dejstvo, da imajo pozitivne učinke na telesni razvoj, da nam izboljšajo 

motorične sposobnosti, da vplivajo na naše psihično in telesno 

zdravje. Naše telesno zdravje se izboljša v gibalnih sposobnostih, 

aerobnih sposobnostih, lažje se soočamo z napori, zmanjša se 

verjetnost za nastanek bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni tipa 2, 

uravnavano telesno težo, povečujemo odpornost in z vsem tem 

pripomoremo k daljši življenjski dobi (Doupona Topič in Petrović, 

2007). Dodamo lahko še pomembno vlogo psihičnega zdravja v 
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obdobju otroštva in mladostništva. Razvija se samozavest, zaradi 

truda, ki ga otrok vloži v aktivnosti. In ker nekaj zmore sam, tudi 

zaupa vase, ter se tako spopada z zunanjimi obremenitvami. Otrok 

lažje obvladuje stres, se ne umika in ne pristaja na poraz. Pomeni mu 

tudi sprostitev, saj premaga skrbi in napetosti (Škof, 2010). Med 

športnimi aktivnostmi se sprošča adrenalin, ki daje občutek ugodja. 

Predstava o nas postane pozitivna, smo zadovoljni in zmanjšamo 

depresivnost (prav tam; Hoffman, 2005). Za najboljši celostni razvoj 

učencev so v tem razvojnem obdobju najprimernejše dejavnosti, ki 

ustvarjajo široko podlago, na kateri je mogoče nadgrajevati različna 

športna znanja. Izbiramo vsebine, s katerimi spodbujamo predvsem 

razvoj skladnosti (koordinacije) gibanja, ravnotežja, moči in 

gibljivosti. Posebno pozornost je treba nameniti zadostnim gibalnim 

spodbudam in ustreznemu razmerju med obsegom ter 

intenzivnostjo obremenitve. V vadbo vključujemo dejavnosti, pri 

katerih lahko učenci sproščeno izrazijo svojo gibalno ustvarjalnost. 

Operativni cilji so razčlenjeni v štiri skupine, ki usmerjajo učitelja k: 

− izboljšanju gibalne učinkovitosti učencev in zavestnemu nadzoru 

telesa v različnih položajih in gibanjih, 

− usvajanju športnih znanj, ki omogočajo učenčevo vključevanje v 

različne športne dejavnosti, 

− razumevanju pomena športne vadbe kot dejavnika zdravega 

življenjskega sloga in poznavanju varnih ravnanj,  

− spodbujanju k rednemu in varnemu ukvarjanju s športom v 

prostem času, športnemu obnašanju med vadbo in na 

tekmovanjih ter medsebojnemu sodelovanju. 

 

Gibalna aktivnost je za učence 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. Zato je naša temeljna naloga, da 

učencem omogočamo raznolike aktivnosti tako v prostoru kot na 

prostem, preko katerih bodo usvajali osnovne gibalne vzorce ter 

razvijali svoje gibalne sposobnosti in spretnosti. 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, 
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izkušnje in adaptacijo ter poteka v različnih razvojnih obdobjih. 

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. Za 

razvoj novih spretnosti je potrebna določena raven razvitosti 

otrokovega mišičja, živčnega in zaznavnega sistema, pomemben pa 

je tudi proces učenja. 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. 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. Učenci z igro 

izboljšujejo gibalne sposobnosti, posebno še orientacijo v prostoru, 

situacijsko mišljenje in ustvarjalnost ter zadovoljujejo potrebo po 

gibanju. Pomembna je za njihovo socializacijo, saj omogoča skupno 

sodelovanje in jih tako postopno navaja na delovanje v skupini. 

Preizkušajo svoje zmogljivosti ob vožnji s skiroji, ob obvladanju 

svojega telesa in izražanju z gibanjem, razvijajo samozavest, 

odločnost, borbenost in vztrajnost. Oblikujejo pozitivne vedenjske 

vzorce (strpno in prijateljsko vedenje v skupini, upoštevanje pravil v 

igrah in športnega obnašanja, odgovorno ravnanje s športno 

opremo, odgovoren odnos do narave in okolja). Izboljšujejo gibalne 

in funkcionalne sposobnosti: skladnost (koordinacijo) gibanja, moč, 

hitrost, gibljivost, natančnost, ravnotežje, splošno vzdržljivost. 
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Športni dan s skiroji za učence prvega razreda – primer dobre 

prakse 

Pri učencih smo opažali znaten upad gibalnih zmožnosti in spretnosti 

in smo se načrtno lotili nekaj novega in načrtovali aktiven športni dan 

s skiroji. V razredu je potreben pogovor o skrbi za varnost. Če se bodo 

učenci vozili s skirojem, ne smejo pozabiti na čelado in ščitnike. V 

prometu je varnost na prvem mestu. 

 

 
Slika 1: Pogovor v razredu o skrbi za varnost 

Vir: Lasten 

 

Zavedali smo se upoštevanja osnovnih načel varnosti (primerna 

osebna oprema in urejenost vadečih, primerno orodje in pripomočki, 

zaščita vadbenega prostora, pozornost pri pripravljanju in 

pospravljanju orodja, upoštevanje vremenskih razmer, prilagajanje 

vsebin, metodičnih postopkov, organizacije vadbe in obremenitev 

sposobnostim, znanju in zdravstvenemu stanju učencev, doslednost 

pri uporabi zaščitne opreme, upoštevanje načel pomoči in varovanja, 

primerno ogrevanje pred vadbo), nadzor nad učenci in seznanjanje 

učencev z nevarnostmi pri vadbi na igrišču. Najprej so se vsi učenci 

peljali v krogu na šolskem igrišču, nato smo uporabili ovire, ki so 

narisane na tleh, nazadnje so učenci sami pripravili poligon z rekviziti, 

ki so ga poskusili premagati. Po malici smo se odpravili do poti v 

parku, kjer so otroci prevozili daljšo razdaljo. 

  

 
Slika 2: Vožnja po parku in klančini 

Vir: Lasten  

 

 

                                                                                                                                                                                                
Slika 3: Vožnja s skiroji po poligonu in po črtah 

Vir: Lasten 
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Tekmovanja s skiroji naj imajo prilagojena pravila, ki omogočajo 

dejavnost vsem učencem glede na njihove sposobnosti. Poudarjen 

naj bo dosežek skupine, in ne posameznika. Pomembno je, da so na 

športnem dnevu aktivni vsi učenci in da jim vsebinsko bogat športni 

dan pomeni prijetno doživetje. To pa zahteva od učiteljev v šoli 

premišljeno pripravo in brezhibno izpeljavo. Željo po tekmovalnih 

dosežkih je treba podrediti splošnim vedenjskim pravilom. 

Najpomembnejši cilj je skupno prizadevanje za dosego cilja, 

spoštovanje vseh sodelujočih, medsebojna pomoč in vzgoja za to, da 

se znamo veseliti uspeha in tudi prenesti poraz. Učitelj na igrišču 

izbira cilje, vsebine, učne metode in oblike tako, da se učenci počutijo 

prijetno, igrivo, sproščeno, kar jim ob drugih splošnih ciljih omogoči 

psihično razbremenitev in sprostitev od naporov, ki jih prinaša 

ustaljen šolski ritem. Vsi učiteljevi ukrepi morajo biti naravnani k 

oblikovanju pozitivnih stališč do športa, podpirati morajo oblikovanje 

pozitivne samopodobe in prijateljskega odnosa do sošolcev. 

 

ZAKLJUČEK 

V današnjem času imamo bolj ali manj sedeč način življenja, zato 

moramo v svoje življenje vključevati gibanje in različne aktivnosti. 

Učitelji imamo pomembno vlogo pri prenašanju znanja in navdušenja 

za šport 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 gibanje 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. Z izvedbo drugačnega športnega dne smo dokazali, da 

lahko zelo pozitivno vplivamo na razvijanje ljubezni do gibanja, s 

čimer prispevamo k fizičnemu in psihosocialnemu razvoju otrok. kar 

učinkovito prispeva k razvoju zdravega in harmonično razvitega 

otroka. Vsi učenci so se počutili uspešne. 

 

Pri zagotavljanju uspešnosti in motivacije se učitelj lahko posebej 

posveti učencem z nižjo stopnjo prirojenih gibalnih sposobnosti, 

učencem, ki zaostajajo v biološkem razvoju in učencem s posebnimi 

potrebami, ki so manj spretni. Šibke gibalne sposobnosti ter s tem 

povezana slabša gibalna učinkovitost je večkrat povezana s telesno 

zgradbo, s povečano maso telesa in odvečno količino podkožnega 

maščevja. Takšni učenci še posebej potrebujejo gibanje in igro, 

pozitivne spodbude in prilagojene obremenitve in vožnja s skirojem 

jim to omogoča. Pri športni vadbi se morajo prepletati čustveni, 

razumski, socialni in vrednotni vidiki vzgoje. 
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Športni dan v takšni obliki predstavlja popestritev dogajanja na šoli, 

saj na ta način med učenci spodbujamo medsebojno sodelovanje, 

pozitivno tekmovalnost, pripadnost in občutek, da se vsi v razredu 

povežejo za skupen rezultat. Tudi učiteljici sva športni dan s skiroji 

doživeli kot pozitivno izkušnjo. Možnost, da se učitelj ob dejavnem 

spremljanju in spodbujanju svojega razreda še bolj poveže s svojimi 

učenci, doseže svoj namen. Naše uspešno opravljeno delo se izraža v 

zadovoljstvu učencev, saj so za svoj in ekipni rezultat pokazali vse 

svoje znanje in vložili veliko truda, kar se kaže tudi v dvigu njihove 

samopodobe in vidnem dobrem počutju ter vzpodbujanju 

vsakodnevne oblike mobilnosti, motorične spretnosti uporabnikov 

skirojev. Sistemsko je urejeno učenje vožnje s kolesom, za skiroje pa 

še ne obstaja izpit in spretnostna vožnja, za kar bi bilo v prihodnje 

smotrno razmisliti. 
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Mojca Jasenc: Škratovanje  

 

Povzetek: V članku sem predstavila nočitev otrok v vrtcu. Za nekatere 

je bila ta nočitev prvič brez starša. To je bil velik korak s 

samostojnosti. Dandanes starši ne namenijo otrokom kvalitetnega 

časa, veliko bolj so zaščitniški in v precepu; po eni strani si želijo, da 

bi otrok čim prej dosegel samostojnost, po drugi strani pa ga 

podzavestno držijo na nižji razvojni stopnji. Seveda morajo biti starši 

pri postavljanju zahtev realni. Problem lahko nastane, če so zahteve 

staršev previsoke, prenizke ali pa jih sploh ni. Zato je pomoč vrtca pri 

procesu otrokovega osamosvajanja zelo pomembna. Nočitev v vrtcu 

spodbuja otrokovo psihološko in družbeno neodvisnost. Otroci 

premagujejo razvojne strahove; predvsem strah pred zapustitvijo in 

strah pred temo. Osamosvajanje otroka je ena glavnih nalog staršev 

in vrtca. Vsi želimo imeti samozavestne, samostojne, odločne otroke. 

Vendar pa v svoji praksi prevečkrat opažamo, da temu ni tako.  

 

Ključne besede: socializacija, samostojnost, samozavest, 

samopodoba 

 

Abstract: In the article, I presented the overnight stay of children in 

kindergarten. For some, this overnight stay was the first time without 

a parent. It was a big step from independence. Nowadays, parents 

do not devote quality time to their children, they are much more 

protective and busy; on the one hand, they want the child to achieve 

independence as soon as possible, but on the other hand, they 

subconsciously keep him at a lower developmental level. Of course, 

parents must be realistic when making demands. A problem can arise 

if parents' demands are too high, too low, or nonexistent. Therefore, 

the help of the kindergarten in the process of the child's 

independence is very important. Spending the night in kindergarten 

promotes the child's psychological and social independence. 

Children overcome developmental fears; especially fear of 

abandonment and fear of the dark. Making a child independent is 

one of the main tasks of parents and kindergartens. We all want to 

have confident, independent, determined children. However, in our 

practice we too often notice that this is not the case. 

 

Keywords: socialization, independence, self-confidence, self-esteem 
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UVOD 

Škratovanje je projekt, preko katerega lahko otrok spoznava samega 

sebe do te mere, koliko je sposoben biti samostojen, neodvisen od 

zaščitništva staršev, do tega, ali je njegova samopodoba zrela za 

samostojno pot. Za predšolskega otroka je na poti do samostojnosti 

pomembno ne samo to, da opazuje in posluša, ampak tudi to, da sam 

raziskuje, preizkuša – se dotika, voha, okuša, razstavlja, sestavlja. 

Tako zadovolji svojo radovednost, razmišlja, dela zaključke, kar je 

temelj intelektualnega razvoja in korak na poti do samostojnosti. 

Sčasoma bo otrok pokazal željo po samostojnosti. Vedno znova me 

navduši, koliko ta projekt da otrokom, da postanejo opolnomočeni. 

Zelo vpliva na samopodobo, samozavest, samostojnost, socializacijo 

preko interakcije otrok z otrokom, otrok z okoljem, otrok in vzgojitelj. 

Projekt je bilo treba pripraviti kot pozitivno izkušnjo, da imajo otroci 

občutek varnosti, zaupanja, sprejetosti. Potrebno pa je bilo pripraviti 

tako starše kot otroke in sebe, da krmarim skozi dano situacijo. 

Najbolj so mi koristile informacije sodelavk, ki že vrsto let pripravljajo 

nočitev, kot tudi moja udeležba na nekaterih nočitvah. 

 

Otrok kot socialno bitje 

Otrok je socialno bitje. V kontekstu socialnega razvoja so pomembni 

različni vidiki otrokovega socialnega vedenja kot so socialne 

interakcije, socialne kompetence, socialne vloge, socialna kognicija 

(Marjanovič Umek, 2001). Te procese si lahko otrok pridobi v veliki 

meri v vrtcu, ki predstavlja pomemben dejavnik v otrokovem 

socialnem razvoju. Iz Kurikuluma za vrtce (1999, str. 22) lahko 

razberemo, da naj odrasli v vrtcu delujejo s svojim vedenjem v celoti 

spodbudno in pomirjajoče, vljudnost in spoštovanje v njihovi 

komunikaciji in vedenju je zgled za otroke. Vzgojitelj, pomočnik 

vzgojitelja ali druga odrasla oseba, ki lahko sodeluje pri vzgojnem 

procesu, je ves čas z otroki in med otroki, bodisi v majhni, večji 

skupini ali individualno; v vseh teh interakcijah je odrasla oseba 

usmerjevalka, vendar ne direktivna, in praviloma zgled za prijetno in 

prijazno komunikacijo. Tako med pomembne elemente interakcije 

med otroki ter otroki in odraslimi sodijo pogostnost pozitivnih 

interakcij z otroki (nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v višini 

otrokovih oči); odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje; 

spodbujanje k zastavljanju vprašanj, razgovoru, udeleženosti; 

spodbujanje otrok k delitvi izkušenj, idej, počutja; pozorno in 

spoštljivo poslušanje; uporaba pozitivnih navodil, usmeritev 

(spodbujanje zaželenega vedenja, preusmerjanje otroka na bolj 

sprejemljive dejavnosti in vedenje, reševanje konfliktov na socialno 

sprejemljiv način, konsistentna in zelo jasna navodila in ne kritike, 

kazni in ponižanja kar splošno); spodbujanje ustrezne (upoštevajoč 

otrokovo starost) neodvisnosti. Vse to prispeva k socialni klimi v 

oddelku oziroma skupini, k vzpostavljanju ravnotežja med 

sodelovanjem in tekmovanjem pri socialnem učenju. 
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Samozavest in samopodoba 

Samozavest je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (str. 1197, 

1994) opredeljena kot prepričanost o svoji sposobnosti, znanju in 

moči. Goel in Aggarwal (2012) pravita, da je samozavest pozitiven 

odnos do nas samih, oblika percepcije osebnih dejanj, povezana s 

sposobnostjo, da smo se zmožni uspešno spopadati s situacijami.  

Samozavest je pomembna za obvladovanje življenjskih situacij, 

vsakdanjo komunikacijo, opravljanje zadanega dela, uveljavljanje 

svojih idej ipd. Zavedati se moramo, da se samozavest prične razvijati 

že v otroštvu in je odvisna od mnogih dejavnikov, zato je pri vzgoji 

nujno vedeti, kako jo spodbujati (Bunker, 1991; Goel in Aggarwal, 

2012). Otroci pridobivajo samozavest in samopodobo na podlagi 

situacij, v katerih so bili uspešni in so občutili uspeh. Če bi želeli 

povečali razvoj samozavesti, je pomembno ustvariti tudi takšne 

priložnosti za učenje, ki se ujemajo s težavno in razvojno stopnjo 

otroka. Otroci imajo radi izzive, vendar jim opravljanje prelahke 

naloge da le malo zadovoljstva. Priporočljivo je, da otrok prejema 

naloge, ki segajo malo preko njegovih trenutnih zmožnosti, kar 

pozitivno vpliva na otrokovo optimalno rast. Velja tudi obratno, saj 

so raziskave pokazale, da tudi samozavest vpliva na izboljšanje 

dosežkov (Obaha, 2021, v Bunker, 1991). Obaha (2021) navaja še: 

»Samozavest je ključna, vendar pa se le redki zavedajo, kako jo 

spodbuditi, zato je pomembno, da se s tem seznanimo in na poti 

razvijanja lastne samozavesti le-to krepimo tudi pri naših predšolskih 

otrocih«. 

Morato (2019), ko razmišlja o samopodobi pravi, da: 

     samopodobo opredelimo kot vrednost, ki si jo posameznik 

pripisuje (v Baumeister, Campbell, Krueger in Vohs, 2003; Marsh, 

1990), in zajema predstave, zaznave, misli, pojmovanja in prepričanja 

o sebi (v Musek, 2010). Tako pozitivno vrednotenje samopodobe je 

povezano z zadovoljstvom in srečo ter prispeva tudi k višji uspešnosti 

na celostnem razvojnem področju (v Bracken, Bunch, Keith in Keith, 

2000). Pozitivno vrednotenje samopodobe je v obdobju zgodnjega 

otroštva pomembno, saj vpliva na mentalno, čustveno ter telesno 

zdravje (v Andonova, 2015). Po Shavelsonu in Bolusu 1982) je 

samopodoba strukturirana iz večjega števila področij, ki so 

hierarhično urejena; vsem nadredna je splošna samopodoba. 

Področja samopodobe so med seboj povezana in soodvisna (v 

Dolenc, 2010). 

 

Ko imamo opravka s človekom, imamo posredno ali neposredno 

opravka z njegovo samopodobo. Ta ugotovitev na prvi pogled seveda 

ni nič posebnega, saj je samopodoba, torej zbirka predstav in 

prepričanj o sebi in je del vsakogar med nami (Kadič, 2013). Kadič 

(2013), ko razmišlja o samopodobi, trdi: 

     da samopodoba ni nekaj, kar bi nastalo čez noč in tudi ni nekaj, kar 

bi lahko čez noč      spreminjali. Gre seveda za preplet izkušenj, mnenj 

in znanj, ki jih nabiramo skozi življenje.      Gre tudi za potencial, da se 

vse prej omenjeno po potrebi vzdržuje ali pa spreminja.  
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     Ključno vlogo pri sestavljanju naše samopodobe imajo t. i. vplivni 

»drugi« – naši starši in družina, takoj za njimi pa je tukaj vloga 

vzgojiteljev, učiteljev, prijateljev, medijev in tako dalje. Za nekatere 

vidike je včasih dovolj tudi ena sama izkušnja (npr. neprijetna 

opazka), za druge je potrebno več let, da se primerno utrdijo in 

zaokrožijo tisto, kar nato označimo z izrazom samopodoba. 

Samopodoba je torej množica odnosov, ki jih posameznik zavestno 

ali nezavedno vzpostavlja do samega sebe. V vse te odnose pa vstopa 

postopno s pomočjo občutij, predstav, vrednotenj in ocen samega 

sebe, ki jih razvija v tipičnih socialnih situacijah vse od rojstva dalje. 

Vse to povezuje z vrednotami okolja in z njimi usmerja svoje 

ravnanje. Samopodobo identificiramo tudi z dušo, sebstvom in 

samozavestjo, samospoštovanje pa pomeni njeno emocionalno 

jedro (Kobal Grum, 2003). 

 

Samostojnost je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (str.1195, 

1994) opredeljena z dvema besedama: 

− samostojen: dela, ravna po svoji presoji, brez vpliva, spodbude 

drugega; sposoben skrbeti sam zase, se preživljati, sam brez 

pomoči drugega; je sam zase celota, ni del česa drugega, pri 

svojem delu in dejavnosti odloča sam; 

− samostojno - stanje samostojnega: narediti kaj samostojno; 

samostojno odločati, ravnati, presojati, samostojno živeče bitje. 

 

»Samostojnost predšolskega otroka je pomemben dejavnik, saj 

vpliva na otrokovo kasnejše življenje. Pomembno je, da se pomena 

samostojnosti za predšolskega otroka zavedajo tako starši kot 

vzgojitelji v vrtcu« (Sovinek, 2015, str. 1). Otroci, ko odraščajo, vedno 

bolj postajajo samostojnejši s tem, ko lahko določene dejavnosti 

postorijo sami. Tudi posnemanje ima velik vpliv, saj otroci posnemajo 

vzgled in se učijo ter rastejo v svojih sposobnostih in samozaupanju 

(Sovinek, v Hofman, Weikart, 2005). Da bi se samostojnost še bolj 

razvila, je pomembno varno okolje. Najprej je to družina, kasneje 

institucija – vrtec. Prav tako je pomembno, da ima otrok omejitve in 

svobodo. Pomembno je dejstvo, da ko počnemo stvari, jih počnemo 

za otroke, z otroki in jih moramo znati pustiti same, da aktivno 

razmišljajo in sami iščejo rešitve. S takim postopanjem krepimo 

otrokovo samopodobo, samozavest kot tudi samostojnost. Pri teh 

procesih se pojavlja, da otrok prevzame odgovornost za določene 

stvari (Sovinek, v Papalia, Olds in Feldman, 2003, str. 1). Da bi se 

otrok dobro razvijal, je potreben ustaljeni red in opora, ki ju pridobi 

z rituali. Otrok bi naj imel v vsakdanjem življenju ustaljene navade, 

saj mu te zagotavljajo varnost. Ob tem se bo učil in pridobival 

samoobvladovanja, samostojnosti in odgovornosti za svoja dejanja 

(Sovinek, v Cowley, 2007, str. 1). Torej rast samostojnosti je odvisna 

od starosti otroka, od ljudi, ki ga obkrožajo in okolja, v katerem živi 

(Sovinek, 2015). 
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Primer dobre prakse – Škratovanje  

Predstavljam vam projekt »Škratovanje« – nočitev predšolskih otrok 

v vrtcu brez staršev. Da bi dejavnost dobro in skrbno izvedli, smo 

načrtovali potek z vsemi udeleženimi vzgojiteljicami in pomočnicami. 

Zastavili smo si globalni cilj in operativne cilje ter jim sledili.  

Globalni cilj: 

− doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za 

vključevanje v dejavnosti, ne glede na spol, telesno in duševno 

konstitucijo, nacionalno pripadnost itn. 

 

 Operativni cilji: 

− otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine vzpostavljanje, 

vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več 

otroki, 

− otrok se seznanja z varnim vadenjem in se nauči živeti in ravnati 

varno v različnih okoljih: doma, v prometu, v vrtcu, v prostem 

času, pri igri, športu, družabnih srečanjih, zabavah, itn., 

− otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci pripadajo družbi in so 

pomembni, 

− doživljanje umetnosti kot del družbenega in kulturnega življenja, 

− vzpodbujanje prijetnega vzdušja, spodbujanje otroške 

ustvarjalnosti in ročnih spretnosti, 

− otrok ob poslušanju pravljice razvija zmožnost domišljijske rabe 

jezika, spoznava moralno – etično dimenzije, s književno osebo 

se identificira ter doživlja književno okolje. 

V začetku šolskega leta sem na roditeljskem sestanku staršem 

predstavila projekt »Škratovanje« – nočitev otrok v vrtcu brez 

staršev. Povedala sem jim, da so v ta projekt povabljeni samo 

predšolski otroci v najstarejši skupini, ki naslednje leto zapustijo vrtec 

in se odpravijo v prvi razred osnovne šol. Potekal pa bi v mesecu 

novembru, ko se zunaj hitro zvečeri. To leto je bilo 19 otrok. Starši so 

imeli veliko vprašanj in pomislekov, predvsem pa strahov, saj bo 

njihov otrok, ki je še tako »nebogljen«, spal nekje drugje, skorajda s 

tujimi osebami in ne z njimi samimi ali z njihovo širšo družino (dedek, 

babica, teta, botra …). Po drugi strani, ker projekt izvajamo že nekaj 

let, so bili navdušeni, da bo njihov otrok del nečesa posebnega. 

To je bilo nekaj najbolj zanimivih izjav staršev: 

- »Ali lahko ima otrok mobilni telefon za vsak slučaj, da ga pokličem?« 

- »Moj otrok zagotovo ne bo spal brez mene! Zaspi samo na moji 

roki.« 

- »Moj otrok ne bo zaspal brez flaške.« 

- »Jaz bi prišla malo pokukat, kako mu bo uspelo brez mene.« 

- »Kako bo zaspal, če ne bo gledal risanke?« 

- »Moj otrok komaj čaka, da se me reši za en dan.« 

- »Ko sem poslušal druge starše nisem mogla verjeti, kako super so 

se predhodniki imeli in da so imeli neverjeten žur. Komaj čakamo, da 

naši to dajo skozi.«. 

 

Preden je ta dan napočil, smo seveda poskrbeli za Soglasje staršev, 

kjer so soglašali ali ne soglašali: 
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− s potekom in časovno razporeditvijo, 

− da je zavod zagotovil ustrezno število spremljevalcev v skladu z 

veljavnimi normativi in standardi, ki zagotavljajo varno izvajanje 

dejavnosti, 

− da me bo vzgojiteljica v primeru, da se moj otrok poškoduje, 

nemudoma obvestila o stanju otroka na telefonsko številko, na 

kateri bom dosegljiv/a in da bo mojemu otroku zagotovljena 

nujna zdravniška pomoč; 

− in Obvestilo o izvedbi Škratovanja, kjer smo zapisali še zadnje 

informacije: 

− naslov projekta, 

− sodelujočo skupino otrok, 

− datum in kraj poteka (prihod in odhod), 

− vodjo in spremljevalce, 

− ter potrebščine in pripomočke. 

 

 Z vsakim staršem posebej smo se pogovorili, ali ima otrok kakšen 

ritual pred spanjem, ali rabi  »ninico« za umiritev, ali so kakšne 

posebnosti (dieta, alergija), na katere moramo biti pozorni itn. Sam 

projekt se je pričel z zbiranjem otrok v vrtcu po pretečeni uradni uri 

zaprtja vrtca. Otroci in starši so tako imeli čas za sebe, da so pripravili 

vse potrebščine – opremo. Pripravili so si pižamo, majhno brisačo, 

nahrbtnik z rezervnimi oblačili, toaletno torbico (zobna ščetka, 

glavnik, zobna pasta, krema …); baterijsko svetilko, športna oblačila 

in obutev. Otroke so starši pripeljali v vrtec med 18.00 in 18.30 uro 

na sam petek. Starše in otroke so že na vhodnih vratih sprejeli škratje 

pomočniki. Starši in otroci so se poslovili, se uredili in prišli v igralnico, 

kjer jih je pričakala škratka Copatka v »svojem domu«. Igralnica je 

bila opremljena kot škratov dom pod hrastovim drevesom. 

Dobrodošlica je bila napisana v rimah in seveda se ta ni govorila, 

ampak prepevala. To pesmico so se kasneje ob spremljavi kitare in 

kraguljčkov naučili tudi otroci. Najprej smo prepevali samo prvi dve 

kitici, tretjo smo prepevali pred večerjo. 

 

Priredila sem pesem »Škratek copatek« Janeza Bitenca. 

Sem škratka Copatka 

tra la, la, la, la, 

če stegnem svoj vratek 

sem velika za dva. 

Rada skačem, nagajam, 

tra la, la, la, la, 

vriskam in piskam, 

tu smeh je doma. 

Po želji vam nudim 

tra la, la, la, la, 

palačinke z nutelo, 

oj hopsa sa sa. 

 

Škratka Copatka jim je prebrala pismo, ki ga je dobila od svojega 

strica. V njem je bilo zapisano, da obstaja nekaj v bližini vrtca. Bilo je 

tudi nekaj narisano, ampak škratka Copatka ga ni znala prebrati in ne 
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razumeti, zato so ji na pomoč priskočili otroci. Vsi začudeni so strmeli 

v popisan papir, ga obračali v eno nato v drugo smer, a niso prišli do 

rešitve. Na pomoč jim je prišel še en škratek Nagajivko, ki se je 

slučajno sprehajal mimo Copatkinega doma. Že samo ime  Nagajivko 

pove, da je bil po naravi pravi nagajivec in njegovo najljubše opravilo 

je bilo nagajanje, še posebej otrokom.  Zato seveda ni bilo nič 

čudnega, da je otrokom nagajal tako, da jim je vzel zemljevid, ga skril 

v drugo igralnico in otroke spodbudil z igro »Toplo-mrzlo«, da ga 

najdejo. Ko so ga našli, je prisegel, da jim več ne bo nagajal in da bo 

odslej res v pomoč. Papir so pregledali, ga preobrnil na spodnjo stran 

in glej ga zlomka. To je bil zemljevid do skritega zaklada. Da bi lahko 

šli iskat skriti zaklad, smo potrebovali nekaj, s čim bi si posvetili, saj 

je bilo zunaj že povsem temno. Organizirali smo delavnico, kjer so si 

otroci izdelali škratove laterne. Za izdelavo latern smo potrebovali: 

zaščitna oblačila, časopisni papir za zaščito miz, škarje, žico, manjše 

steklene kozarce za vlaganje, lepilo, čopiče, papirnate serviete, 

flomaster ter seveda škratovo kapo. Otroke smo povabile v 

Copatkovo delavnico, kjer so si izdelali laterne. Ob vhodu v delavnico 

so prejeli čudežne škratove kape, ki so jih spremenile v škratovske 

pripravnike. Najprej so si otroci nadeli škratovske kape in postali 

pomočniki škratke Copatke. Sebe so  zaščitili z zaščitnimi predpasniki, 

s časopisnim papirjem pa zaščitili mize, na katere smo pripravili ostali 

material. Najprej so otroci razrezali papirnate serviete na manjše 

dele. Z lepilom so premazali kozarec za vlaganje in nanj nalepili 

koščke serviete. Laterna je bila končana, ko je bila prekrita celotna 

površina kozarca. Da bi bila laterna uporabna, se je moralo lepilo 

posušiti. Vzgojiteljice smo okoli navoja kozarca navile žico kot ročaj 

za nošenje. V kozarec smo potem dali čajno svečko, katero smo 

prižgali. Da ne bi čakali tja v tri dni, da se laterne posušijo, smo 

otrokom pripravile večerjo. Otroci so se po končani likovni dejavnosti 

odšli uredit in pripravit na večerjo. Na mizah so imeli pripravljene 

popolne serviete – rokavice, nogavice. Na krožnikih jih je pričakala 

posebna palačinka – rjavi peki papir. Pijačo so dobili v velikanskem 

loncu z metrskimi slamicami. Vse to jim je pripravil škratek Nagajivko, 

ki jim je sveto obljubil, da jim ne bo več nagajal. Ko je obljubljal, je 

držal roke za hrbet in seveda držal eno veliko figo. Ko so se otroci 

posedli za pripravljene mize, so se najprej spogledovali in spraševali, 

kakšne serviete so to. Iskali so pribor, a ga ni bilo. Ni bilo nobene 

pripravljene pijače. To tišino in začudenje je prekinil Nagajivko s peto 

pesmico Škratek copatek (tretja kitica). Pripeljal je servisni voziček s 

pravo večerjo. Palačinke z nutelo ali marmelado v obliki škrata. 

Palačinko smo preložili na trikotnik, za oči smo nastavile bombone, 

za bradico uporabile stepeno smetano in za kapo sladki greh; ali 

čokoladni ali marmeladni. Otroci so ga spraševali, ali je bil on v 

jedilnici in jim je nagajal, kdo jim je pripravil takšno večerjo, ki ni bila 

prava … Nastal je en velik smeh. Po večerji je sledil škratovski sprehod 

v temi v obliki orientacijskega pohoda. Otroci in škrati – vzgojiteljice, 

oblečeni in obuti v športno opremo, smo odšli na nočni sprehod z 

izdelanimi laternami in baterijskimi svetilkami. Seveda nismo pozabili 

vzeti zraven  še zemljevid. Najprej smo pregledali zemljevid in 
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poiskali prvi namig in ta nas je vodil naprej vse do sedmega namiga, 

kjer bi naj bil skriti zaklad. Pri vsakem mestu namiga je bila zadana 

ena naloga: 

− prvi namig: pojdi dvajset korakov v desno stran, dvajset korakov 

naprej, dvajset korakov levo in me najdeš, 

− drugi namig: pojdi naprej do velike rumene hiše ter jo obsveti z 

baterijsko svetilko, 

− tretji namig: zapoj si škratovo pesmico in pojdi do konca ulice, 

− četrti namig: pojdi levo mimo gostišča do breze in jo obsveti s 

svetilko od spodaj proti zvezdam, 

− peti namig: na panoju najdeš puščico obrnjeno v levo stran, 

− šesti namig: pojdi do igrišča in zavriskaj, pod tretjo klopjo me 

najdeš, 

− sedmi namig: in res, našli smo zaklad – škratove lizalke. 

 

Na delno osvetljenem igrišču so se otroci igrali igre svetlobe in senc 

ter iskali zaklad. Po sprehodu smo se vrnili nazaj v vrtec. Pripravili 

smo jim lutkovno predstavo Škratek Prehladek (Lutkovne igrice, 

1985). Potrebovale smo: sceno, kostume male ritmične instrumente, 

kitaro. 

Škratek Prehladek je škrat, ki zelo rad nagaja tako, da okuži svoje žrtve s 

prehladom. Najprej skoči v nosek, potem za vrat in smuk v ušesa, tako da kihajo 

ves ljubi dan. Kar nekaj časa je čakal in res dočakal svojo žrtev. Zajček skače po 

lužah in neizmerno uživa, čeprav ga je mama posvarila pred tem, ali bo skakal po 

lužah, da se bo prehladil. Škratek Prehladek se ga dotakne in zajca začnejo boleti 

ušesa. Začne ga praskati po vratu in v nosu, ga ščegeta tako močno, da zbeži 

domov. Mami potoži o bolečini in se prestraši, da bo umrl. Mama mu predlaga, da 

mu pripravi dobro korenčkovo juho. A zajček je nima najraje, zato pravi, da ga boli 

že tako močno grlo in da ne more požirati. Potem mama nadaljuje, da mu bo 

pomagal čaj. Samo da ga povonja, bo že zdrav. A zajček tudi tega ne mara. Pove 

tudi, da so mu tačke postale vroče. Ker mama zajkla ne ve več, kako bi pomagala 

svojemu zajčku, na pomoč pokličeta dedka, ki je zelo moder. Ta najprej pokara 

zajčka, potem pa se domisli ideje, da bi na pomoč poklicali  zdravnika. A glej ga 

zlomka, mali zajček se ga boji, ker ima on injekcijo. Zajček pravi, če bo prišel 

zdravnik, se bo kar skril in ga ne bo več. Dedek mu pravi, če se ni bal zunaj mraza 

in luž, se tudi naj zdravnika ne boji. Zdravnik lahko samo pomaga. Zdravnik pride k 

zajčku in ga prosi, naj prileze izpod odeje in se mu pokaže. Opravita pregled in 

zdravnikova diagnoza se glasi prehlad. Ponudi mu zdravila. Zajček jih ne mara, ker 

so grenka. Ne mara tudi ne čaja in vztraja pri svoji odločitvi. Mama zajkla je 

zaskrbljena, kako naj zdaj pomaga svojemu zajcu ozdraveti, ker je ta res trmast. 

Zdaj se škratek Prehladek veseli, da je zmagal in premagal zajčka z virusi in bacili, 

saj zajček ne mara zdravil in niti čaja. Ko mu je škratek povedal, da ga je premagal, 

si zajček v trenutku premisli in pokliče svojo mamico zajklo in zdravnika na pomoč. 

Pove, da bi se želel pozdraviti in da bo ubogal ter jemal zdravila, se tako pozdravil 

in premagal škratka Prehladka. 

 

Vzgojiteljice smo otrokom zaigrale lutkovno predstavo, ki smo jo 

spremljale z malimi ritmičnimi instrumenti in s kitaro. Otroci so 

aktivno sodelovali pri predstavi s petjem. Na koncu predstave smo 

zgodbo obnovili, se pogovorili o vsebini, glavnemu junaku. Otroke 

spodbudimo, da povedo svoja občutja, doživetja. Po predstavi so se 

otroci uredili, preoblekli v pižame in pripravili na počitek. Pred tem je 

sledilo še rajanje v pižamah, in sicer smo si nadeli 

škratovske kape, pripravili zgoščenke, velik zvočnik in ob glasbi se je 

pričelo rajati. Plesali smo v plesni obliki kače, v krogu, v paru, 
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posamezno, z metlo … Otroci so pomagali pripraviti ležalnike in 

blazine za spanje. Sami so si izbrali, s kom ali ob kom bi želeli počivati. 

Seveda so jim priskočili na pomoč plišasti prijatelji. Nekaj časa smo se 

družili, se pogovarjali, se stiskali na blazini, ležalnikih. 

Vzgojiteljica – škratka Copatka jim je prebrala zgodbico za lahko noč 

»Česa se bojijo škratki« (Katarina Sokač). Otroci so jo poslušali in tudi, 

če je imel kateri otrok strahove, smo jih z zgodbico opogumili, da so 

jih premagali. Ob umirjeni glasbi ter nočni lučki smo zaspali. 

 

Sledilo je sobotno jutro, ko smo se prebudili iz sladkega spanca. 

Otroci so se uredili v umivalnici, se preoblekli in pomagali pospraviti 

ležalnike. Uredili so si svoje potovalke, kovčke, poiskali plišaste 

prijateljčke in stvari, ki so si jih prinesli zraven. Vsak otrok si je domov 

nesel laterno in prstno lutko škratko Copatko, kot nagrado in spomin 

za hrabrost. Na mizah jih je pričakal obilen zajtrk. Tokrat ni bil 

prisoten škratek Nagajivko, ki bi jim zagodel kakšno, zato je zajtrk 

potekal umirjeno. Ko so se otroci najedli, smo se zbrali na 

»škratkovem domu«, kjer smo se pogovorili o škratovanju. Otroci so 

povedali svoje vtise in občutke o tem enkratnem dogodku. Kar 

naenkrat je bil čas za odhod domov. Poslovili smo se od otrok, ki so 

odkorakali z eno zelo veliko popotnico dogodivščin domov. 

 

Evalvacija Škratovanja 

Otrokom je projekt Škratovanje ali nočitev v vrtcu že poznan in vsi so 

se ga zelo veselili že v naprej. Že v dopoldanskem času je bilo čutiti 

vznemirjenje v igralnici, kaj jih bo pričakalo na Škratovanju. 

Dejavnosti (ki jih ni bilo malo) so potekale na igriv in zabaven način. 

Ker je bilo manjše število otrok, je izdelava latern in sam potek 

škratovanja potekal usmerjeno, mirno. Največje doživetje je bil 

sprehod, saj so škratko Copatko nekateri otroci videli, ko so iskali 

skriti zaklad. Bila bi naj med vejami breze, za zeleno ograjo … Uspelo 

nam je prespati celo noč z vsemi otroki, brez strahu ali s pogrešanjem 

starša. Potrudile smo se maksimalno in rezultat je bil viden vsaj še tri 

mesece po izvedbi. Strah in rahlo nezaupanje pa tudi skeptičnost pri 

starših, se je spreobrnila v olajšanje ter zahvalo, saj so njihovi otroci 

postali veliki junaki. Za nekatere otroke je bilo spanje brez staršev 

velik korak k samostojnosti in so se počutili zelo ponosno kot tudi 

starši. Tudi me vzgojiteljice smo bile ponosne na otroke, da jim je 

uspel nov korak s samostojnosti. Videti otroka, ko mu zasijejo oči od 

ponosa, je nekaj najlepšega. 

 

ZAKLJUČEK 

Otrok preko vaših oči gradi svojo samopodobo. In boljša kot bo 

samopodoba, večje izzive in naloge bo otrok sprejemal, jih reševal in 

postajal bo vedno bolj samostojen. Če otroku dovolite, da bo opravil 

nalogo, ki ste mu jo zadali ali da bo za zagate poskrbel sam, bo teh 

zagat vedno manj, ker bo otrok razmišljal s svojo glavo. Zato 

odgovornost v predšolskem obdobju  predajte otroku. Vedno, ko 

starši nekaj naredijo namesto otroka, mu s tem sporočajo, da on tega 

ne zmore, ali da ne bi naredil dovolj dobro. To pa ne krepi 
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samozavesti in samostojnosti otroka. Seveda moramo še tukaj 

dodati, da ko otrok nečesa res ne zmore sam in potrebuje dodatno 

pomoč, kadar ima takšne in drugačne stiske, takrat potrebuje starša 

– pa ne zato, da bodo starši problem rešili namesto njega. Otrok 

potrebuje starša, da čuti razumevanje in da ga starš pomaga 

usmerjati k iskanju rešitve za rešitev določenega problema. 
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Simona Jereb: Grafomotorika in primeri dejavnosti za 

razvoj grafomotorike pri urah dodatne strokovne pomoči 

v predšolskem obdobju 

 

Povzetek: V vrtcu sem zaposlena kot izvajalka dodatne strokovne 

pomoči in se srečujem s predšolskimi otroki, ki imajo težave na 

področju gibalnega razvoja. Pod gibalni razvoj spada groba motorika, 

fino motorika in grafomotorika, ki se med seboj prepletajo in so 

tesno povezane. V prvem delu prispevka sem s pomočjo strokovne 

literature nekaj besed namenila grafomotoriki – pomenu besede 

grafomotorika, orientacijskim normam, ki so povezane s prej 

omenjenim področjem in naj bi jih otrok pridobil v določeni starosti 

ter drži pisala in telesa med izvajanjem grafomotoričnih vaj. V 

drugem (praktičnem) delu pa sem predstavila nekaj dejavnosti, s 

katerimi lahko spodbujamo razvoj grafomotorične spretnosti v 

predšolskem obdobju otrok. 

 

Ključne besede: fina motorika, grafomotorika, vrtec, predšolsko 

obdobje, dodatna strokovna pomoč 

 

Abstract: I work in a kindergarten as a provider of additional 

professional help and I meet preschool children who have problems 

in the area of motor development. Movement development includes 

gross motor skills, fine motor skills and graphomotor skills, which are 

intertwined and closely related. In the first part of the paper, with 

the help of professional literature, I devoted a few words to 

graphomotor skills - precisely the meaning of the phrases 

graphomotor skills and orientation norms that are related to the 

aforementioned area and which the child should acquire at a certain 

age. Furthermore, the pen grip and body posture while performing 

graphomotor exercises were explained. In the second (practical) 

part, I presented some activities that can be used to promote the 

development of graphomotor skills in children's preschool period. 

 

Keywords: fine motor skills, graphomotor skills, kindergarten, 

preschool period, additional professional help 
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UVOD 

V današnjem času je v vrtcu vse več otrok, ki so nespretni na področju 

grobe motorike, fine motorike in grafomotorike. Otroci morajo v 

različnem časovnem obdobju pridobiti določene spretnosti, ki so 

značilne za njihovo starost. Za optimalen otrokov razvoj so te 

spretnosti ključnega pomena, zato jim je potrebno v predšolskem 

obdobju nameniti čim več časa. Tako starši, kot tudi vzgojitelji 

predšolskih otrok in drugi strokovni delavci, moramo otrokom 

pripraviti dejavnosti, s pomočjo katerih bo otrok izboljšal fino in 

grafomotorične spretnosti.  

 

Grafomotorika 

Grafomotorika je spretnost in sposobnost pisanja. Beseda 

grafomotorika je sestavljena iz dveh delov, in sicer: 

− graf, ki pomeni pisati in v današnjem času pomeni pisno 

znamenje za glasove, foneme in stavčne fonetike (npr. črke, 

ločila), 

− motorika, ki pomeni gibanje (Žerdin, 2003).  

 

Žerdin (2003) opredeljuje tri razvojne faze pisanja: predkaligrafska 

faza, kaligrafska faza/lepopisna faza in faza indivualizacije rokopisa. 

V prvi fazi otrok začne uporabljat pisala in samostojno ugotovi, da s 

pisalom pušča trajno sled. Druga faza se začne z začetkom 

sistematičnega učenja črk in pisanja. Otrok si želi čim bolj približati in 

posnemati odraslo osebo pri oblikovanju grafičnih simbolov. Tretja 

faza pa opredeljuje, da se otrokova pisava skozi obdobje spreminja 

in dobiva individualne značilnosti.  

 

Ivič, Novak, Atanacković in Ašković (2002) so opredelili orientacijske 

norme otrokovega razvoja na posameznih področjih, kar pa ne 

pomeni, da bi jih moral v določeni starosti doseči vsak otrok. Torej 

morebitna odstopanja ne pomenijo nujno motnje ali primanjkljaja, 

ampak obstajajo normalna odstopanja od norm (npr. spol, socialno 

kulturno okolje, itd.).  V spodnji tabeli (Tabela 1) smo prikazali 

nekatere spretnosti, ki naj bi otrok pridobil v določenem starostnem 

obdobju in so povezane z razvojem grafomotorike: 

 

Tabela 1: Orientacijske norme otrokovega razvoja, ki so povezane z 

razvojem grafomotorike 

Starost 

otroka 

Spretnosti 

Od 1. do 2. 

leta  

• Otrok zgradi stolp iz 3–6 kock. 

• Otrok prijema in daje drobne predmete v stekleničko. 

• Otrok lista slikanico, stran za stranjo.  

• Otrok riše spiralne čačke. 

• Otrok samostojno pije iz skodelice. 

• Otrok niza večje kroglice na nit.  

• Otrok se prehranjuje z žlico.  

Od 2. do 3. 

leta  

• Otrok zgradi stolp iz 7 kock. 

• Otrok oponaša risanje vodoravne in navpične črte ter 

kroga, ko mu pokažemo kako to naredi.  
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• Otrok reže s škarjami, nenatančno. 

• Otrok gnete, valja plastelin (naredi kačice iz 

plastelina).  

• Otrok pri prehranjevanju poleg žlice uporablja tudi 

vilico. 

Od 3. do 4. 

leta 

• Otrok zgradi stolp iz desetih kock.  

• Otrok oponaša risanje diagonalne črte in preriše 

kvadrat ter nekaj tiskanih črk. 

• Otrok nariše človeka kot glavonožca (glava, udi). 

• Otrok si samostojno umije roke in obraz. 

Od 4. do 5. 

leta  

• Otrok nariše človeka shematsko, v smislu 

geometrijskih oblik. 

• Otrok s škarjami reže po ukrivljeni črti.  

• Otrok preriše trikotnik.  

• Otrok barva risbe. 

• Otrok riše prepoznavno risbo hiše, drevesa, človeške 

figure (3–6 podrobnosti). 

Od 5. do 6. 

leta  

• Otrok se samostojno obleče. 

• Otrok si zaveže vezalke. 

• Otrok uporablja šilček. 

• Otrok reže in lepi like iz papirja.  

• Otrok se s palcem lahko dotakne vseh prstov. 

• Otrok z eno roko naredi kroglico iz papirja. 

 

Drža telesa 

Pri otroku, ki ima težave na področju grafomotorike, je med 

izvajanjem vaj pogosto opažena napetost in prekomerna sklonjenost 

nad listom ter naslanjanje roke ali podpiranje glave z roko. Lega glave 

in telesa je obrnjena na stran, medtem ko je roka potisnjena s 

komolcem navzven, v ramenu pa je dvignjena (Žerdin, 2003). Takšna 

nepravilna drža povzroča večji napor, hitrejšo utrujenost, bolečino v 

rokah, težje in slabše izvajanje vaj ter slabši končni izdelek. V ta 

namen drži telesa potrebno nameniti posebno pozornost. V pravilni 

drži telesa so velike mišice telesa in ramen močne ter stabilne, da s 

tem lažje premikamo in nadzorujemo manjše mišice rok, zapestja in 

dlani (Skamlič, 2022). Ocenjujemo, da moramo tako strokovni delavci 

kot tudi starši, otroku večkrat pokazati pravilen položaj telesa pri 

izvajanju grafomotorični vaj že v predšolskem obdobju ter ga na 

morebitne nepravilnosti tudi opomniti. 

 

Grafomotorične vaje naj bi izvajali v naslednjih položajih, in sicer:  

− risanje stoje na navpično površino,  

− risanje stoje nad vodoravno površino in 

− stoje, z roko, oprto na mizo.  

 

Pri risanju stoje na navpičnem položaju namestimo list (na katerem 

predhodno pripravimo vzorec) navpično na steno, in sicer v višini 

otrokovih ust in brade. Otrok stoji pred listom. Pozorni moramo biti, 

da je list nameščen rahlo v levo od sredine telesa, otrokova roka pa 

se giblje od leve strani proti telesni osi. Otrok naj roko drži 

pravokotno na papir, konec pisala pa naj gleda v smer roke. Otrok 

drži pisalo v pravilnem položaju. Ta položaj je še posebej priporočljiv 
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za otroke, ki med izvajanjem vaj preveč napenjajo mišice, saj se v tem 

položaju zmanjša napetost mišic, še posebej v predelu komolca. V 

drugem položaju (risanje stoje nad vodoravno površino) list z danim 

vzorcem položimo na mizo, otrok riše stoje nad papirjem. Ta položaj 

je zelo pomemben za otroke, ki med izvajanjem vaj premočno 

napenjajo mišice in je njihov pritisk pisala na podlago premočan, saj 

so v tem položaju mišice naravno sproščene, še posebej v predelu 

ramen. V tretjem položaju je list z vzorcem položen na mizo, kjer 

otrok riše s podlaktjo, oprto na mizi. Ta položaj je najbolj tipičen za 

pisanje (Bogdanovowicz, 2005). Otrok v tem položaju drži glavo 

pokonci, roko s katero, ne piše, naj ima naslonjeno na mizo ali si z njo 

drži list papirja, hrbet ima naslonjen na naslonjalo stola, kolena ima 

upognjena pod pravim kotom, stopala pa se dotikajo tal. V kolikor 

otrok ne doseže tal s celimi stopali, mu pod noge namestimo pručko 

(Fricelj, Golob, Podgorelec in Suhoveršnik, 2020). Prav tako moramo 

posebno pozornost nameniti tudi višini mize, ki more biti tolikšna, da 

lahko otrok podlahet položi na mizo ne, da bi pri tem dvihnil ramena 

ali upognil hrbtenico. Razdalja med očmi in površino za pisanje se 

giblje med 25 in 35 cm. Miza naj bo primerno osvetljena, in sicer tako, 

da svetloba pada na pisalno površino (Zrimšek, 2003).  

 

Pomembno je, da grafomotorične vaje izvajamo v vseh položajih, saj 

z njimi zmanjšujemo preveliko obremenjenost na mišice, sicer po 

navadi privede do utrujenosti in otežkočega pisanja (Bogdanovowicz, 

2005).  

Drža in prijem pisala 

Bavčar, H. (2002) opredeljuje, da je na pravilen prijem in držo pisala 

otroke potrebno navajati po naslednjem zaporedju: 

− Otroku najprej podamo navodilo, da iztegne roko in s kazalcem 

pokaže na strop in z njim malo pomiga. Nato mu povemo, da je 

za pisanje ta prst eden izmed najpomembnejših in najspretnejših. 

Poleg kazalca sta pomembna tudi palec in sredinec (otrok naj 

iztegne tudi ta dva prsta). Za tem sledi oponašanje kljunčkanja s 

palcem in kazalcem, druge prste pa skrije v dlan (t. i. pincetni 

prijem). Otrok lahko pobira droben material.  

− Nato preidemo k prijemu pisala. Na pravilen prijem otroka 

navajamo po naslednjem koraku: Na mizo postavimo pisalo, 

katerega konica je obrnjena proti roki, s katero bo otrok držal 

pisalo. Otrok nato prime pisalo z dvema prstoma, ga dvigne in 

podstavi še sredinec, da se pisalo uleže.  

− Za tem sledi premikanje roke po listu v vse smeri. 

Obrobnomotorične vaje naj otrok izvaja s prekinitvami in jih 

izvaja vedno hitreje ter prehaja iz vrste v vrsto. 

 

Razvoj prijema pisala 

Lisak, Hromin, Mačković, Dragojević in Novina (2011) navajajo štiri 

različne prijeme pisala in sicer močan oprijem, ki se pojavi v od 1. do 

2. leta starosti. V tem položaju so prsti v pesti, ročni sklep je zavit, 

roka se giblje kot celota. Nato sledi oprijem s pestjo, ki se pojavi med 

drugim in tretjim letom starosti. Pisalo že drži s prsti, vendar ni 
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odprtega loka med palcem in kazalcem. Tudi v tem prijemu se roka 

giblje kot celota. Za tem sledi statični triprsti oprijem, ki se pojavi do 

4. leta starosti. Pisalo že drži s tremi prsti, lok med palcem in 

kazalcem je nekoliko odprt, namesto prstov pa se pri vodenju pisala 

premika celotna roka. Zadnji prijem se imenuje zreli dinamični 

triprstni oprijem in se pojavi med četrtim in šestim letom starosti. 

Otrok pisalo stabilno drži z vrhovi prvih treh prstov. Lok med palcem 

in kazalcem je odprt, pri vodenju pisala se premikajo prsti.  

 

Pravilna drža pisala 

Žerdin (2000) navaja, da pisalo držimo v rokah pravilno, kadar pisalo 

primemo nad ošiljenim delom s palcem in kazalcem, za tem pa ga 

naslonimo ob notranji rob sredinca in sicer ob nohtu. Pisalno 

sredstvo naj bo dovolj dolgo, da lahko vrhnji del naslonimo v pregib 

med palcem in kazalcem. Roko pri pisanju premikamo le v 

ramenskem in komolčnem sklepu (Žerdin, 2000, v Zrimšek, 2003).  

 

Primeri dejavnosti za razvoj grafomotorike pri urah dodatne 

strokovne pomoči 

Razvoj grafomotorike se povezuje z drobno motoriko rok. Ob 

izvajanju vaj se izpolnjuje povezava med miselnimi predstavami in 

dejanskim izdelkom oz. dosežkom ter se izboljšuje koordinacija oko-

roka (Zrimšek, 2003). Za razvoj grafomotorike je torej pomembno, da 

otrokom pripravimo tudi vaje za razvoj fine motorike ter vaje za 

sproščanje in krepitev mišic, ki sodelujejo pri pisanju, zato vam 

predstavljam nekaj dejavnosti, ki jih pripravljam predšolskim 

otrokom pri urah dodatne strokovne pomoči. 

 

Vstavljanje barvnih lesenih palčk 

Pri dejavnosti potrebujemo prazno embalažo s pokrovom 

(predhodno v embalažo izrežemo odprtine in jih označimo z barvami) 

in barvne lesene palčke. V odprtino otrok naenkrat vstavi eno palčko. 

Dejavnost lahko nadgradimo tako, da otrok palčke razvršča po barvi.  

 

 
Slika 1: Vstavljanje barvnih lesenih palčk v luknje 

Vir: Lasten 

 

Nizanje perlic na vrv 

Pri dejavnosti potrebujemo perlice in vrv, ki jo na eni strani dobro 

zavežemo. Otrok vzame perlico, jo prime in vrv potisne skozi 

odprtino na perlici ter perlico popelje do vozla na vrvi. Mlajšim 
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otrokom ponudimo večje perlice, starejšim pa manjše perlice, iz 

katerih lahko naredijo ogrlice oz. zapestnice.  

 

 
Slika 2: Nizanje perlic na vrv 

Vir: Lasten 

 

   
Slika 3: Večje in manjše perlice 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 4: Drobne perlice za izdelovanje zapestnic 

Vir: Lasten 

 

Plastelin 

Pri dejavnosti potrebujemo plastelin, s katerim najprej otroka 

spoznamo. Otrok lahko plastelin trga, gnete, valja, reže. Starejšim 

otrokom lahko za oblikovanje ponudimo tudi različne predloge z 

oblikami, z vzorci oz. s črkami, kot je prikazano na spodnji sliki (Slika 

6). Plastelin lahko nadomestimo tudi s slanim testom.  
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Slika 5: Oblikovanje polžkov 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 6: Oblikovanje plastelina po predlogi 

Vir: Lasten 

Predloga, ki je uporabljena na sliki, je pridobljena iz spletne strani 

http://roznatauciteljica.blogspot.com/2015/11/oblikujmo-crke-in-stevilke.html.  

Pretikanje  

Pri dejavnosti potrebujemo leseno podlogo, kjer so izrezane luknjice 

in vezalko. Podlogo lahko naredite tudi sami s pomočjo kartona in 

luknjača. Otrok mora vezalko popeljati skozi vse luknje. Spodnjo 

predlogo sem izdelala v spomladanskem času, kjer sem le to povezala 

z razvojem metulja. Otroku sem demonstrirala dejavnost in podala 

naslednje navodilo: ”Gosenica je zelo lačna. Pomagaj se ji pregristi 

skozi list.”  

 

 
Slika 7: Pretikanje 

Vir: Lasten 

 

Prenašanje drobnih predmetov s pinceto oz. s ščipalko 

Pri dejavnosti potrebujemo pinceto/ščipalko, drobne predmete (npr. 

cofi, gumbi) in posodo z manjšimi odprtinami. Otrok s pinceto 

prenaša drobne predmete v odprtine. Mlajšim otrokom ponudimo 

večje predmete in pinceto z večjim oprijemalom. Tudi to dejavnost 

lahko nadgradimo z razvrščanjem po barvi. 

http://roznatauciteljica.blogspot.com/2015/11/oblikujmo-crke-in-stevilke.html
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Slika 8: Prenašanje gumbov s pinceto v posodico z manjšimi odprtinami 

Vir: Lasten 

  

 
Slika 9: Prenašanje cofov v posodico z manjšimi odprtinami 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 10: Prenašanje barvnih cofov s ščipalko glede na barvo 

Vir: Lasten 

 

Polaganje drobnih predmetov na dani vzorec 

Za izvedbo dejavnosti si pripravimo list, na katerega narišemo 

preprost vzorec ali pa si predhodno pripravimo predlogo z vzorcem 

in drobne predmete (npr. gumbi, kamni). Otrok pri dejavnosti polaga 

drobne predmete na predlogo. Otroka spodbujamo, da jih polaga čim 

natančneje, enega poleg drugega.     

 

    
Slika 11: Polaganje gumbov na dani vzorec 

Vir: Lasten 

Predloga, ki je uporabljena na sliki, je pridobljena iz spletne strani 

https://br.pinterest.com/pin/616008055260740035/. 

https://br.pinterest.com/pin/616008055260740035/
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Slika 12: Polaganje drobnih kamnov na dani vzorec 

Vir: Lasten 

 

Risanje/pisanje po hrbtu 

 

 
Slika 13: Risanje po hrbtu 

Vir: Lasten 

 

V sklopu ure dodatne strokovne pomoči smo izvedli tudi vajo, kjer 

otroke razdelimo v pare. V kolikor vajo izvajamo v skupini, se lahko z 

otroki posedemo v krog po turško drug za drugim, kot prikazuje 

spodnja slika (Slika 19). Otrok pripravi kazalec, s katerim riše po hrbtu 

otroka, ki sedi pred njim, različne enostavne črte, like, itd. Pri 

starejših otrocih lahko dejavnost nadgradimo tako, da mora otrok, ki 

sedi pred otrokom, ki riše, ugotoviti, kaj je otrok narisal. 

Otrok pa lahko riše tudi po pripovedovanju odrasle osebe, in sicer z 

naslovom Babici pišemo pismo (Schmidt, 2008).  

 

Odrasla oseba začne s pripovedovanjem namišljenega pisma, npr.:   

Draga babica! 

Danes smo v vrtcu za zajtrk jedli mlečni riž. Po zajtrku smo se posedli v 

jutranji krog, kjer smo se pogovarjali o vesolju. Za tem smo imeli različne 

dejavnosti v kotičkih. Nato smo odšli na sprehod in na igrišče. Pred kosilom 

sem ti narisala risbico. Kmalu te obiščem, ker te zelo pogrešam. Rada te 

imam. 

Tvoja vnukinja Marjeta. 
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Slika 14: Babici pišemo pismo 

Vir: Lasten 

 

Nato nadaljujemo z navodili, Schmidt (2008): 

Tabela 2: Izvedba dejavnosti z naslovom Babici pišemo pismo 

Navodila, ki jih podamo otrokom Izvedba 

List papirja prepognemo, Otrok se z dlanmi dotakne pasu in 

nato ramen otroka, ki sedi pred 

njem. 

ga damo v pisemsko ovojnico,  Z dlanmi povleče po hrbtu od 

zgoraj navzdol. 

ga zalepimo, Z obema dlanema povleče 

diagonalno po hrbtu otroka, ki 

sedi pred njem. 

ga obrnemo in S hrbtno stranjo ene dlani se 

dotakne najprej enega ramena, 

nato pa s spodnjo stranjo dlani 

drugega ramena. 

napišemo naslov, kamor bomo 

pismo poslali. 

Naslov napiše s kazalcem po 

celem hrbtu. 

Na pisemsko ovojnico zalepimo 

poštno znamko,  

Z dlanjo nežno udari po desnem 

ramenu. 

jo odnesemo na pošto Z obema dlanema ga rahlo udarja 

po hrbtu. 

in jo vržemo v poštni nabiralnik.  Otroka, ki sedi pred njem, nežno 

in previdno odrine, da se vsi 

otroci, ki sedijo v krogu prevrnejo 

na bok (pazimo na varnost).  

 

Pred začetkom izvedbe vsake dejavnosti je pomembno, da otroku 

najprej predstavimo pripomočke in da se z njimi spozna tako, da se 

najprej poigra (npr. presipavanje drobnega materiala v posodice). 

Nato mu vsako dejavnost tudi prikažemo s pomočjo demonstracije, 

ki jo po potrebi večkrat ponovimo. Pri dejavnostih, ki vsebujejo 

drobne predmete moramo posebno pozornost (zaradi možnosti 

zadušitve) nameniti tudi varnosti in navzočnosti odraslega. Pri 

otrocih, ki predmete raziskujejo še z usti, raje ponudimo večje 
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predmete oz. dejavnost prilagodimo na drug način, ki je primeren 

otrokovem razvoju.  

 

ZAKLJUČEK 

Kot smo ugotovili, je ustrezen razvoj grafomotorike pri otroku zelo 

pomemben, saj naj bi otrok s tem osvojil pravilno držo pisala in ostale 

veščine, ki so povezane v obdobju opismenjevanja. Otroci se v 

dejavnostih, ki spodbujajo razvoj grafomotorike po navadi sprostijo 

in vidno uživajo, zato je še kako pomembno, da tako strokovni 

delavci, kot tudi starši, dejavnosti znamo pripraviti na način, ki bo 

otrokom zanimiv. Takšne dejavnosti poskušamo v predšolskem 

obdobju otrokom pripraviti čim večkrat tako doma, kot tudi v vrtcu, 

saj je za otrokov razvoj ključnega pomena, da je okolje spodbudno in 

da se med seboj povezuje. Prav tako se moremo zavedati, da je vsak 

otrok individualen in, da nekateri otroci hitreje dosežejo določeno 

spretnost, kot drugi. Pri tem pa je pomembno, da vztrajamo, saj bodo 

rezultati našega vloženega truda vidni čez nekaj časa in takrat nam 

ne bo žal, da nismo obupali. 
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Gaja Jerovšek: Institucionalna kultura 

 

Povzetek: V različnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah se srečujemo 

tako s klimo kot kulturo ustanove. Klimo v organizaciji lahko zelo 

kmalu začutimo, medtem ko je kultura težje merljiva. Z raziskavo sem 

želela ugotoviti, kateri elementi kulture prevladujejo v vrtcih. Ali so 

to elementi tradicionalno naravnane kulture ali kulture dobre 

skupnosti. V teoretičnem delu so opisane značilnosti institucionalne 

kulture, v nadaljevanju pa sledi opis le-teh. V empirični raziskavi so 

predstavljeni rezultati, in sicer v kolikšni meri se v vrtcih kažejo 

elementi individualistične, balkanske in sodelovalne kulture ter kako 

močno prisotno je prisilno sodelovanje. V raziskavo so bili vključeni 

strokovni delavci različnih vrtcev. 

 

Ključne besede: vrednote, sodelovanje, odnosi, vodstvo 

 

Abstract: In different educational institutions we come across 

different work atmosphere and work culture in those institutions. 

Work atmosphere in institutional organization is easier to detect 

then  culture in institution. With this research i wanted to find out 

about the dominating elements of the culture in kindergartens – the 

elements of traditional culture or the culture of positive community. 

In theoretical part is description of features of institutional culture 

following description of each institutional culture seperately. The 

results of my research are presented in empirical part; in what 

extand we can see the elements of individualistic, balkan and 

cooperation work culture and how strongly enforced cooperation we 

can detect in institutional organizations. Proffesional workers from 

different kindergartens were engaged in this research. 

 

Keywords: values, cooperation, relations, leaderships 
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UVOD 

V današnjih časih se kaže veliko zanimanja za kulturo v ustanovah in 

dejavnike, kivplivajo na spreminjanje le te. Velik poudarek je na 

vodstvenem kadru, a je treba poudariti, da so vsi zaposleni v 

organizaciji pomemben člen pri upravljanju organizacijske kulture. 

Včasih je bil večji poudarek na tradicionalnem pristopu poučevanja, 

sedaj pa se trend spreminja in v ospredje prihaja sodelovalna kultura. 

Razlike v poimenovanju tradicionalno naravnane kulture ali pa 

kulture dobre skupnosti lahko ločimo po bistvenih vrednotah, ki so 

zanju značilne. Tako so v tradicionalni kulturi v ospredju disciplina, 

prizadevnost in spoštovanje hierarhije, medtem, ko kultura dobre 

skupnosti v ospredje postavlja vrednote, kot so dobro počutje, 

sodelovanje in pomoč. Merjenje kulture je izredno zahtevno in 

potrebuje kar nekaj časa, da se ugotovi, čemu so zaposleni predani, 

v nasprotju s klimo, ki jo lahko začutimo v zelo hitrem času. Dobri 

medosebni odnosi predstavljajo pomembno točko pri skrbi za 

posameznike. Tako lahko izpostavimo upoštevanje individualnosti, 

spoštovanje, skrb in zaupanje. Razvoj vrtca je odvisen od strokovnih 

delavcev in njihovih nenehnih izboljšav, uvajanja novosti, 

prevzemanja odgovornosti in sodelovanju.  

 

Značilnosti institucionalne kulture 

Bečaj (2005, v Peklaj in Pečjak, 2020) navaja štiri značilnosti 

institucionalne kulture. Prva značilnost predstavlja delno 

samodejnost oblikovanja kulture (prevzemanje kulture višjega 

sistema: kultura v posameznem oddelku je zelo podobna kulturi 

institucije). Drugo značilnost predstavlja stabilnost, tretja nakazuje 

slabo ločevanje deklariranih in dejanskih vrednot, četrta pa 

hierarhično strukturiranost prepričanj. Kultura se vedno oblikuje 

samodejno. Vzgoja poteka v značilnem okolju, kjer se otrokom 

podaja vzorec, kakšni naj bodo odnosi med ljudmi, kaj je pravično, 

pošteno, moralno. Tovrstno izražanje pa ni le načrtno, temveč tudi 

avtomatsko, nezavedno. To se kaže z različnimi opazkami na vedenje 

otroka. Druga značilnost institucionalne kulture je njena stabilnost. V 

kratkem času je skoraj nemogoče spremeniti tiste poglede in 

prepričanja, ki se utrdijo. Kulturo institucije je treba razumeti kot 

uravnoteženo celoto prepričanj, ki se med seboj dopolnjujejo in 

ščitijo. Sprememba posameznega prepričanja ogrozi nekatera druga 

sorodna prepričanja ali vrednote. Do spremembe lahko pride šele 

takrat, ko se ustrezno spremeni celoten kompleks prepričanj (prav 

tam). Bečaj (2005) kot tretjo značilnost navaja slabo ločevanje 

vrednot, ki so le razglašene od tistih, ki v resnici določajo vedenje 

učiteljev. Pravi, da se ljudje običajno ne zavedamo, kakšne vrednote 

v resnici določajo naše vedenje. Kot primer piše o nekaterih 

ravnateljih, ki so prepričani, da so demokratični, medtem ko so 

učitelji v zbornici ravno nasprotnega mnenja. Četrto raven 

predstavlja hierarhična strukturiranost prepričanj v šolski kulturi. 

Nekatera prepričanja so temeljna, druga pa bolj obrobna. Avtorici 

pravita, da nekateri primerjajo šolsko kulturo s čebulo, ki jo je 

mogoče lupiti in priti do jedra oz. ideologije posamezne kulture 

(Peklaj in Pečjak, 2020). Šole se lahko po svoji kulturi pomembno 
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razlikujejo, se na iste dogodke odzivajo drugače. Ljudje z različnimi 

osebnostmi se različno odzivajo na enake življenjske situacije (Bečaj, 

2001). Avtorici Peklaj in Pečjak (2020) trdita, da so v istem šolskem 

okolju lahko različne vrste šolske kulture. Prosser (1999, v Peklaj in 

Pečjak, 2020) šolsko kulturo deli na dve dimenziji: instrumentalna 

dimenzija (stopnja nadzora in storilnosti) in odnosna dimenzija 

(kakovost socialne povezanosti oz. medosebnih odnosov oz. 

počutja). 

Glede na sodelovanje med učitelji v zbornici Bečaj (2012, v Peklaj in 

Pečjak, 2020) navaja naslednje tipe šolske kulture: 

− Individualizirana kultura poučevanja je podobna tradicionalni 

kulturi – vsak učitelj je usmerjen v poučevanje svojega predmeta 

in ne sodeluje z drugimi. 

− Balkanizirana kultura – učitelji se združujejo v manjše skupine, ni 

enotne kulture. 

− Izzvana kultura prisilnega sodelovanja – oblike sodelovanja brez 

resnične motivacije za spremembe in prikrito kulturo, npr. 

balkanizirano ali individualno. 

− Sodelovalna kultura – posamezniki se spontano povezujejo, 

sodelujejo, si pomagajo. 

 

Bečaj (2005) omenja dve kulturi, in sicer tradicionalno, storilnostno 

naravnano in kulturo dobre skupnosti. 

 

 

Tradicionalna oz. storilnostno naravnana kultura 

V tradicionalni, storilnostno naravnani kulturi prevladujejo vrednote, 

kot so učna uspešnost, dobre delovne navade, disciplina, visoko 

postavljeni cilji in pričakovanja, prizadevnost, spoštovanje hierarhije. 

Prevladujeta zunanja motivacija – ocene in učno-snovna 

naravnanost. Pričakovanja so visoka, prav tako cilji (Bečaj, 2005, str. 

18). Storilnostno naravnana kultura poudarja tekmovalnost, strah 

pred neuspehom in načenja zaupanje vase. V takšni kulturi so 

zmagovalci in poraženci, pri čemer poraženci nimajo nujno pozitivne 

samopodobe. Tekmovalnost zavira sodelovanje, storilnostna 

naravnana kultura ne spodbuja kritičnosti, izvirnosti, samostojnosti, 

kar povečuje napetost, ki se izraža kot izgorelost, depresivnost, slaba 

samopodoba (Peklaj in Pečjak, 2020). Bečaj (2001) omenja Betsch in 

sod. (1998), ki opozarjajo, da časovni pritisk, ki je stalni spremljevalec 

storilnostne kulture, povečuje verjetnost rutinskega dela. 

Hargreaves in Fullan (2000) omenjata kulturo individualizma, ki 

pomeni poklicno osamo, torej učitelja, ki je odmaknjen od drugih 

sodelavcev. V svojem delu navajata: »Večina učiteljev in ravnateljev 

je zaradi osame na delovnem mestu postalo tako poklicno odtujenih, 

da prezrejo drug drugega. Zelo redko pohvalijo sodelavce, jih 

podprejo ali priznajo njihova pozitivna prizadevanja« (prav tam, str. 

51). Kot temeljni vzrok za individualizem navajata izredno visoka 

pričakovanja, ki si jih postavljajo učitelji pri delu. Zaposleni še zlasti v 

zadnjih desetletjih doživljajo izredno visoke pritiske in vse večja 

pričakovanja, da bi morali postati močnejši na več področjih. Mnoge 
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zahteve in velika pričakovanja pa prihajajo tudi iz učiteljev samih – 

doseči nedosegljive standarde popolnosti. Tovrstna pričakovanja 

postanejo preobremenjujoča in jih je pravzaprav nemogoče doseči 

(prav tam). Širši socialni prostor je v preteklosti podpiral storilnostno 

naravnano kulturo. Peklaj in Pečjak (2020) omenjata avtorico Puhar, 

ki v svojem delu Prvotno besedilo življenja pravi, da »je bila ena od 

osnovnih značilnosti kulture brezpogojno spoštovanje staršev oz. 

avtoritet, kakršni so bili učitelji« (prav tam, str. 43). Danes imajo 

močan vpliv na vzgojo mediji, kjer so merilo ustrezne vzgoje postale 

otrokove pravice, brez omejevanj, kar se odraža tudi v vzgojno 

izobraževalnih ustanovah: neupoštevanje tradicionalnih vrednot in 

preobčutljivost otrok (prav tam). Bečaj (2005) omenja vrednote, ki 

naj bi jih šola posredovala mladim generacijam: strpnost, 

spoštovanje, poštenost, pravičnost, pripadnost, solidarnost ipd. 

Vendar pa teh vrednot ni težko navajati, temveč jih uresničiti. 

Tradicionalna šolska kultura prevladuje v našem sistemu in naštetim 

vrednotam ni najbolj naklonjena. Učinkovitejša bi bila kultura dobre 

skupnosti in dobro bi bilo, če bi se ji lahko čim bolj približali. 

 

Kultura dobre skupnosti 

Kultura dobre skupnosti poudarja vrednote, kot so strpnost, dobro 

počutje, medsebojno sprejemanje, sodelovanje, pomoč. Podprta je 

notranja motivacija in razvojno – procesna naravnanost (Bečaj, 

2005). Kultura dobrih medosebnih odnosov postavlja v ospredje skrb 

za posameznike in dobre medosebne odnose. V tovrstni kulturi se 

upoštevajo individualnost, medsebojno spoštovanje, skrb in 

zaupanje (Bečaj, 2001). Prav tako tudi Koren (1999, v Peček, 2003) 

pravi, da so temeljna razsežnost sodelovalne kulture medsebojni 

odnosi. Značilnost teh odnosov pa je, da so spontani, prostovoljni, 

usmerjeni v razvoj, prepričljivi v času in prostoru ter da so 

nepredvidljivi. Most med razvojem strokovnih delavcev in razvojem 

vrtca kot organizacije se gradi, ko si zaposleni med seboj zaupajo in 

sodelujejo, saj so tako bolj pripravljeni za prevzemanje tveganja ob 

uvajanju novosti, nenehne izboljšave pa se kot obveznost prenese na 

vse sodelujoče (prav tam). Little (1990, v Hargreaves in Fullan, 2000, 

str. 59) je sodelovalne odnose med strokovnimi delavci v vzgoji in 

izobraževanju opredelila v štiri kategorije: kritično opazovanje in 

pripovedovanje zgodb, pomoč, izmenjava, skupno delo. 

 

Skupno delo je po njenem mnenju najmočnejša oblika sodelovanja in 

kot primer navaja timsko poučevanje, skupno načrtovanje, 

kolegialne hospitacije, akcijske raziskave, mentorstvo. Kot navaja, 

»skupno delo vsebuje in oblikuje močno medsebojno odvisnost, 

skupno odgovornost, skupinsko pripadnost in izboljševanje, večjo 

pripravljenost za sodelovanje pri zahtevnih nalogah, kot so pregled 

dela in kritika« (prav tam). Tradicionalna, storilnostno naravnana 

kultura in kultura dobre skupnosti pa si, kot navaja Bečaj (2005), nista 

popolnoma nasprotni. Namreč tudi prva zagovarja dobro počutje in 

tudi drugi ni vseeno kakšno je otrokovo znanje. Avtor pravi, da je 

razlika predvsem v poudarku in da gre za dva različna pogleda na 



193 
 

odnos uspeh – počutje. V storilnostno naravnani kulturi je glavno 

prepričanje, da se bo uspešen otrok tudi dobro počutil in ravno 

obratno v kulturi dobre skupnosti, da se bo otrok, ki se dobro počuti, 

tudi dobro učil. Torej, kar je v eni kulturi cilj, je v drugi sredstvo in 

obratno. 

 

Namen raziskave 

Poglavitni namen raziskave je bilo ugotoviti, v kolikšni meri se v vrtcih 

kažejo elementi individualistične, balkanske in sodelovalne kulture 

ter kako močno prisotno je prisilno sodelovanje. Ugotovitve so bile 

narejene na podlagi analize anketirancev. 

Metodologija 

V raziskavi je sodelovalo 116 vzgojiteljev in vzgojiteljev – pomočnikov 

vzgojiteljev. Raziskava zajema oba spola, različno starost, različno 

delovno dobo, delovno mesto in stopnjo izobrazbe. Podatki so bili 

pridobljeni z anketo, za inštrument je bil uporabljen anketni 

vprašalnik. Za obdelavo podatkov je bil uporabljen statistični 

program SPSS, kjer so bili uporabljeni naslednji statistični postopki: 

frekvenčna distribucija (f, f%) atributivnih spremenljivk in χ₂ - 

preizkus hipoteze neodvisnosti. 

 

Rezultati in interpretacija 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati na dane trditve. 

 

Tabela 2: Prikaz presoje vzgojiteljev/vzgojiteljev-pomočnika vzgojitelja na 

trditve, ki označujejo vrsto kulture 

 
 

Iz tabele je razvidno, da se anketiranci v večini primerov (45,7 %) 

najbolje počutijo v svoji skupini, kjer delijo svoje mnenje in izkušnje s 

sodelavcem. V večini (44 %) menijo, da so v organizaciji le v redkih 

primerih sodelavci, s katerimi je težko sodelovati. Tudi pri postavki 

»Velikokrat izvajam projekte ali dejavnosti zgolj po navodilih vodstva 

in ne zaradi lastnega interesa prevladuje ocena v redkih primerih 

(37,9 %), medtem ko je malo več kot četrtina tistih, ki ocenjujejo 

postavko z oceno včasih (26,7 %). Večina anketirancev postavko 

»Sodelovanje in medsebojna pomoč med ostalimi sodelavci mi ne 

predstavlja težav« ocenjuje z oceno v večini primerov (43,1 %). Ravno 

tako to oceno v večini (59,5 %) predstavlja postavka »Sodelavci so 
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odprti za sodelovanje z mano. Pobude in ideje sprejemajo«. Nihče pa 

ni te postavke označil z oceno »Nikoli«. Da je vodstvo spodbudno do 

vsakega zaposlenega, pa sodelujoči v raziskavi v večini ocenjujejo z 

oceno »v večini primerov« (54,3 %). 

Individualistična kultura 

Pri tem tipu kulture so se anketiranci soočili s trditvijo »Najbolje se 

počutim v svoji skupini, kjer delim svoje mnenje, izkušnje s 

sodelavcem«. Večina anketirancev (45,7 %) je označilo, da trditev za 

njih velja v večini primerov, da pa velja vedno, je označilo 38,8 % 

sodelujočih v raziskavi. Nekaj (6 %) jih je označilo, da trditev včasih 

velja za njih, po eden od anketirancev pa je označil v redkih primerih 

oz. nikoli (0,9 %). Sodeč po rezultatih lahko sklepamo, da so v vrtcih 

prisotni elementi individualistične kulture. Komentarji (eden izmed 

njih je npr. bil: »Zelo veliko mi pomeni uspešno sodelovanje s 

sodelavcem; sodelovanje, ki poteka z roko v roki«), nam kažejo na to, 

da se strokovnim delavcem zdi pomembno dobro medsebojno 

sodelovanje. Samotorčan (2011) navaja, da sodelovanje v timu 

omogoča članom občutke spoštovanja, vrednosti, samostojnosti, 

spodbuja sproščeno izražanje idej in odprto komunikacijo. Če se 

osredotočimo še na komentar, kjer anketiranci ne najdejo skupne 

točke, oz. sodelavci iščejo izgovore za ne delo; v tem primeru pa jih 

timsko delo omejuje in jim onemogoča izkoriščenja lastnih resničnih 

potencialov (Brajša, 1995). 

 

 

 

Balkanska kultura 

Pri tem tipu kulture so se anketiranci soočili s trditvijo, da v 

organizaciji obstajajo sodelavci, s katerimi je težko sodelovati, in z 

njimi ne bi želeli deliti svojega znanja. Večina anketirancev (44 %) je 

odgovorila, da trditev zanje velja v redkih primerih, da velja včasih, 

jih je odgovorilo 34,5%, sledijo kategorija nikoli (6,9 %), vedno (5,2 

%) in v večini primerov (3,4 %). V tem delu sklepamo, da anketiranci 

v veliki večini lahko sodelujejo tudi z ostalimi zaposlenimi v 

organizaciji in z njimi delijo svoja znanja. Še vedno pa obstajajo 

takšni, ki »podirajo pozitivno klimo v kolektivu«. Iršič (2005, str. 7) 

konflikt opredeli kot neusklajenost ali neharmonijo, »konflikt lahko 

predstavlja nevarnost, hkrati pa je priložnost za razvoj 

posameznikov, odnosov in skupnosti. Od udeležencev v konfliktu pa 

je odvisno, ali ga uporabijo za ustvarjanje ali uničevanje«. 

 

Prisilno sodelovanje 

Anketiranci so v tem delu označili, ali velikokrat izvajajo določene 

projekte, dejavnosti po navodilih vodstva in ne zaradi lastnega 

interesa. Največ anketirancev (37,9 %) je označilo, da v redkih 

primerih izvajajo projekte in dejavnosti po navodilih vodstva in ne 

zaradi lastnega interesa. Da jih izvajajo včasih, je odgovorilo 26,7 % 

anketirancev. Sledi kategorija, da vodstvo nikoli ne vrši pritiska za 

izvajanje projektov in dejavnosti (17,2 %). Da pa strokovni delavci 

izvajajo projekte in dejavnosti po navodilih vodstva in ne zaradi 

lastnega interesa v večini primerov, je odgovorilo 13,8 % 
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anketirancev, 2,6 % pa da vedno. Po rezultatih sodeč anketiranci v 

redkih primerih oz. včasih čutijo prisilno sodelovanje s strani vodstva, 

v primeru izvajanja projektov. Načrtovanje, izvajanje in evalviranje 

projektov je pomembno tako za vrtec kot tudi za posameznike, ki so 

v projekt vključeni. Tako pridobivajo veliko znanj in spretnosti 

(Devjak, 2010, v Planinšek, 2014). Šprah in Dolenc (2014) pravita, da 

na preobremenjenost z delom pri strokovnih delavcih v vrtcu vplivajo 

specifični dejavniki dela, in sicer opravljanje velikega števila različnih 

delovnih nalog hkrati, velik obseg dela z nalaganjem še dodatnega, 

zgoščeni in kratki časovni roki, odvisnost od sodelavcev in kakovosti 

njihovega dela ter nerealne pričakovanja vodstva ali drugih glede na 

vsebino dela, ki naj bi ga strokovni delavci opravili. 

 

Sodelovalna kultura 

Anketiranci so ocenjevali sodelovanje in medsebojno pomoč, kako 

odprti so sodelavci za pobude in ideje ter kako je vodstvo spodbudno 

do vsakega zaposlenega. Največ anketirancev (43,1 %) je označilo, da 

jim sodelovanje in medsebojna pomoč z ostalimi sodelavci ne 

predstavlja težav v večini primerov, da jim nikoli ne predstavlja težav, 

je označilo 24,1 % anketirancev, z vedno se je opredelilo 13,8 % 

sodelujočih v raziskavi, sledita pa še označbi v redkih primerih (9,5 %) 

in včasih (7,8 %). Večini anketirancev sodelovanje in medsebojna 

pomoč z ostalimi ne predstavlja težav. Še vedno pa se zdi 

presenetljivo visok odstotek tistih, ki pa jim to vedno predstavlja 

težave. Da bi se počutili vsi dovolj varno, da se izrazijo, je pomembno, 

da se ustvari vzajemno zaupanje, namreč dobri odnosi podpirajo 

odprto in dobro komunikacijo, naučijo ljudi poslušati druge in 

premišljevati o stališčih drugega, omogočajo, da ljudje priznajo svoje 

pomanjkljivosti drugim, saj jim dobri odnosi omogočajo, da jim po 

potrebi drugi priskočijo na pomoč ter podpirajo prenos delovnih 

nalog (Smith, 2002). 

 

Pri postavki »Sodelavci so odprti za sodelovanje z mano. Pobude in 

ideje sprejemajo.« je največje število anketirancev (59,5 %) označilo, 

da so sodelavci odprti za sodelovanje in sprejemajo pobude in ideje 

v večini primerov, sledita kategoriji včasih (18,1 %) in vedno (15,5 %). 

Da so sodelavci odprti za sodelovanje v redkih primerih, se je 

opredelilo 5,2 % anketiranih, rubrike nikoli, pa ni označil nihče. 

Anketiranci so v večini odprti za sprejemanje idej in pobud s strani 

sodelavcev, kot pravita Holly in Southworth (1989, v Muršak, Javrh in 

Kalin, 2011) pa je sposobnost dajanja in sprejemanja podpore, 

razvijanje duha sodelovanja in sprejemanja drugačnosti, 

razumevanje in sprejemanje perspektive razvoja kot temeljnega 

prizadevanja na osebni in institucionalni ravni, ena od značilnosti 

učeče se organizacije. 

 

Da je vodstvo spodbudno do vsakega zaposlenega v večini primerov, 

je označilo 54,3 % anketirancev. Sledita rubriki včasih (19,8 %) in 

vedno (13,8 %). Da je vodstvo spodbudno do vsakega zaposlenega v 

redkih primerih, je označilo 9,5 % sodelujočih v raziskavi. Eden (0,9 
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%) je označil, da vodstvo ni nikoli spodbudno do vsakega 

zaposlenega. Brajša (1996, str. 104) pravi, »ni dovolj, da vodja 

zaposlenim razdeli delo – mora jih navdušiti, ni dovolj, da uporablja 

njihovo znanje in strokovnost – mora jih spodbuditi, ni dovolj, da 

delavci opravijo nalogo – to morajo tudi hoteti«. 

 

ZAKLJUČEK 

V raziskavi me je zanimalo, katera vrsta institucionalne kulture 

prevladuje po presoji anketirancev v vrtcu. Raziskava je pokazala, da 

so še vedno prisotni elementi tradicionalno naravnane kulture. V tem 

delu anketiranci niso vedeli, da se z raziskavo ugotavlja, katera vrsta 

kulture je prisotna v njihovem vrtcu. Zanimivo bi bilo primerjati 

rezultate, v kolikor bi bili sodelujoči v anketi seznanjeni, katere 

trditve veljajo za eno in drugo kulturo. Za balkansko kulturo velja, da 

so člani neke ustanove »pogrupirani«, raziskava pa ugotavlja, da 

anketiranci pravzaprav radi sodelujejo med seboj, se prilagodijo 

posameznikom in delijo svoje izkušnje in s tem se lahko približamo 

sodelovalni kulturi. Včasih zaposleni v vzgoji in izobraževanju čutijo 

tudi pritisk, torej prisilo k sodelovanju s strani vodstva. 
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Alenka Juršnik: Nacionalno preverjanje znanja v 6. 

razredu pri angleščini 

 

Povzetek: Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) vsako leto meri 

znanje učencev v 6. in 9. razredu na področju matematike, 

slovenščine in tretjega predmeta. Pri šestošolcih je to prvi tuji jezik. 

Podlaga za NPZ so učni načrti šolskih predmetov, njegova vloga pa je 

formativna, kar pomeni, da z dosežki NPZ, učenci, učitelji in šole 

dobijo objektivno povratno informacijo o doseženem znanju. S temi 

podatki lahko vsi udeleženci šolskega sistema dobijo vpogled v 

pomanjkljivosti pri svojem učenju in pobudo za izboljšanje na 

vzgojno-izobraževalnem področju. 

 

Ključne besede: nacionalno preverjanje znanja, tuj jezik angleščina, 

6. razred 

 

Abstract: Every year, the National Knowledge Test (NPZ) measures 

the knowledge of students in the 6th and 9th grades in Mathematics, 

Slovenian and the third subject. It is the first foreign language for 

sixth graders, English. The basis for the NPZ is the curriculum of 

school subjects, and its role is formative, which means that with the 

achievements of the NPZ, students, teachers and schools get 

objective feedback on the knowledge they have achieved. With this 

data, all participants of the school system can gain an insight into the 

deficiencies in their learning and an initiative for improvement in the 

field of education. 

 

Keywords: national knowledge test, English as foreign language, 6th 

grade 
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UVOD 

Zunanje preverjanje znanja iz maternega jezika in matematike se je 

prvič izvajalo v šolskem letu 1990/1991. V tem času se je imenovalo 

skupinsko preverjanje znanja, ki naj bi podalo bolj objektivno sodbo 

o znanju učencev pri prehodu iz osnovnih šol v srednje šole v primeru 

omejenega vpisa. V šolskem letu 2001/2002 so se pojavili nacionalni 

preizkusi znanja, ki so obdržali selekcijsko vlogo in pomembnost 

rezultatov, njihov namen pa je bil internim ocenam učiteljev ob 

koncu osnovne šole komplementarno podati še zunanje ocene pri 

predmetih, ocenjevanih na nacionalnem preverjanju (Magajna in 

Žakelj, 2011). Takšen preizkus znanja, kot ga poznamo danes pod 

imenom nacionalno preverjanje znanja ali NPZ, je bil zakonsko 

opredeljen v šolskem letu 2005/2006. Takrat je izgubil svojo 

selekcijsko vlogo in usmerjenost v končne rezultate, nadomestili pa 

sta jo informativna in formativna vloga.  

 

Zunanje preverjanje znanja 

Preverjanje znanja ločimo na več nivojih, in sicer glede na vrsto 

(formativno, sumativno ali diagnostično), glede na način (notranje ali 

zunanje) ter glede na obliko (ustno, pisno ali praktično). Glavna 

naloga zunanjega preverjanja znanja je pridobiti podatke o dosežkih 

učencev, ki rešujejo iste preizkuse znanja z enotnimi kriteriji pod 

enakimi pogoji. Teste pripravijo tako pedagoški strokovnjaki kot 

strokovnjaki, ki so usposobljeni za sestavo in analizo merskih 

instrumentov (Žveglič, 2017; Žakelj in Ivanuš Grmek, 2010). 

Pri nacionalnih preverjanjih znanja v državah po Evropi učitelji 

sodelujejo na različne načine, skoraj v vseh pomagajo pri oblikovanju 

vprašanj in meril za ocenjevanje. Preizkuse po natančnih navodilih 

pogosto tudi vodijo – tiste, ki imajo odločilno vlogo pri nadaljevanju 

izobraževanja učencev kot tiste, ki so namenjeni spremljanju in 

evalviranju šol ter šolskih sistemov (NPZ učencev v Evropi, 2010). 

Takšna praksa je v Bolgariji, na Portugalskem in na Slovaškem, v Italiji 

in na Poljskem pa se »domačim« učiteljem pri vodstvu pridružijo še 

učitelji drugih šol. Na Madžarskem je za vodenje nacionalnih 

preizkusov določena ena oseba na šoli, v Estoniji in Angliji je to vedno 

ravnatelj. V Španiji, Avstriji, Romuniji, Italiji, Latviji, na Irskem in 

Škotskem pa so za odgovorne osebe pri vodenju preizkusov 

imenovani zunanji sodelavci, največkrat iz nacionalnih organov za 

organizacijo preizkusov (NPZ učencev v Evropi, 2010). Pri 

ocenjevanju preizkusov na nacionalni ravni imajo učitelji pomembno 

vlogo v Bolgariji, Latviji, Litvi in na Slovaškem, estonski, luksemburški, 

nizozemski in učitelji nekaterih skandinavskih držav (Norveška, 

Švedska) pa to opravljajo brez kakršnegakoli nadzorovanja. Prav 

nasprotno je v Belgiji, kjer jih nadzoruje inšpekcija, za romunskimi 

učitelji pa ocene vedno preverijo še zunanji sodelavci. Slednji so edini 

ocenjevalci na Portugalskem, Danska pa ima računalniško vodenje 

preizkusov, zato se vodijo »samodejno« (NPZ učencev v Evropi, 

2010).  
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Od učiteljev v Sloveniji se od spremembe vloge preizkusov na 

nacionalni ravni (tj. od leta 2005) zahteva vodenje v sodelovanju s 

pooblaščenimi člani Državne komisije za vodenje teh preizkusov in 

predmetnimi komisijami. Tako notranje preverjanje znanja (s strani 

učiteljev) kot zunanje (s strani nacionalnih »specializiranih« organov 

in ostalih strokovnjakov) pa imata svoje prednosti in slabosti. V 

spodnji preglednici jih predstavljata Žveglič, 2017 in Bucik, 2001. 

 

Preglednica 1: Prednosti in slabosti notranjega in zunanjega preverjanja znanja 

 NOTRANJE PREVERJANJE (IN 

OCENJEVANJE) ZNANJA 

ZUNANJE PREVERJANJE (IN 

OCENJEVANJE) ZNANJA 

PREDNOSTI Poteka skozi celotno šolsko 

leto in ne le ob zaključku 

nekega obdobja. 

Vsebine se preverjajo 

pogosteje in zato v manjšem 

obsegu in bolj poglobljeno. 

Merjenje znanja je 

natančnejše v smislu 

učiteljevega celotnega 

ovrednotenja znanja nekega 

učenca na podlagi več 

preizkusov znanja. 

Uporabljajo različne oblike 

preverjanja znanja (pisno, 

ustno in praktično). 

 

Boljše merske karakteristike. 

Manj nalog odprtega tipa 

omogoča hitrejše 

popravljanje in vrednotenje 

znanja. 

Ocenjevalec ne pozna svojih 

testirancev in se lažje izogne 

subjektivnim napakam. 

Kriteriji so enotni pri vseh 

ocenjevalcih. 

Dodatna informacija o znanju 

učencev v primerjavi z 

njihovimi sovrstniki. 

SLABOSTI Slabše merske karakteristike 

(predvsem zanesljivost in 

objektivnost). 

Subjektivne napake 

ocenjevalca. 

En učitelj težje sestavi 

kvaliteten test kot več 

strokovnjakov. 

Večja frekvenca preizkusov 

znanja na učence vpliva 

stresno. 

Le ena oblika preverjanja 

znanja, tj. pisno. 

Preverja le določen del 

doseganja standardov znanja 

iz učnih načrtov. 

Negativen vpliv na motivacijo 

učencev (naravnani le na 

rezultate in ne na usvojeno 

znanje) in učiteljev (pouk 

spremenijo v pripravljalnico 

na zunanje preizkuse). 

Ne meri znanja celostno, saj je 

slednji proces in ne končen 

rezultat, ki bi ga izmerili v 

enkratni situaciji. 

 

Na nacionalnem preverjanju znanja pri predmetu angleščina se 

preverjajo štiri jezikovne spretnosti, in sicer slušno razumevanje, 

bralno razumevanje, raba besedišča in pisno sporočanje. Med 

najpogostejše metode preverjanja znanja oziroma naloge spadajo: 

naloge priklica in dopolnjevanja, naloge kratkih odgovorov (vezanih 

na iztočnice), naloge dopolnjevanja odprtega tipa, naloge 

dopolnjevanja z naborom, alternativni tip nalog (metoda da/ne), 

naloge izbirnega tipa, povezovalne naloge, naloge 

razvrščevalnega/urejevalnega tipa, naloge informacijskega prenosa 

in eseji ter naloge, ki zahtevajo odgovor v obliki besedila (Izhodišča 

nacionalnega preverjanja znanj v osnovni šoli, 2005). 
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Primer dobre prakse 

Naša šola je med večjimi osnovnimi šolami v Sloveniji, zato je še 

dodaten izziv oziroma pritisk, da je v času, ko na šoli poteka NPZ, 

zagotovljena tišina. Šolski zvonec ne zvoni in učenci ne menjajo 

učilnic, najhitreje, kar lahko, se zamenjamo učitelji. Zagotovljeno je 

tudi dežuranje učiteljev na hodnikih, tako da sledimo vsem 

ustaljenim protokolom. 

 

V našem aktivu nismo in ne bomo načrtno učencev pripravljale na 

nacionalno preverjanje znanja. Ker pa se v 6. razredu učenci s to 

obliko preverjanja znanja srečajo prvič, zadnjih nekaj ur angleščine 

pred prvomajskimi počitnicami namenimo spoznavanju in 

seznanjanju učencev z možnimi tipi nalog. Učencem rešene naloge 

pregledamo, tako da dobijo povratno informacijo o številu točk, ki so 

jih zbrali, seveda naredimo tudi analizo in morebitne težave s 

ponovno razlago in pogovorom rešimo. Opažamo, da učenci najraje 

rešujejo naloge slušnega tipa, najbolj s težavo pa se lotijo zadnje 

naloge, tj. naloga pisnega sporočanja, zato v sam pouk vključujemo 

pisanje razglednic, vabil, receptov, sporočil, pisem, opise oseb, 

krajev, živali, različnih dogodkov, različne kratke zgodbe ali 

nadaljevanje že prebrane zgodbe …  

 

 

 

 

 
Slika 1: Primer naloge za izboljšanje pisnega sporočanja 

Vir: Lasten 

 

Pri nalogah slušnega tipa na NPZ lahko učenci dobijo največ 12 točk 

(dve nalogi, vsaka prinaša po 6 točk), uspešno rešena naloga pisnega 

sporočanja pa prinaša 10 točk, ki so razporejene na vsebinski, del, ki 

prinaša največ 4 točke, besedišče in pravopis prinašata največ 3 točke 

ter slovnični del, kjer so možne 3 točke. Učitelji popravljalci sledijo 

merilom za vrednotenje, ki so natančno določena. 
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Slika 2: Kriteriji in opisniki za vrednotenje vsebine pri nalogah pisnega sporočanja 

Vir: Državni izpitni center, 2019b, str. 8 

 

 
Slika 3: Kriteriji in opisniki za vrednotenje besedišča in pravopisa pri nalogah 

pisnega sporočanja 

Vir: Državni izpitni center, 2019b, str. 9 

 

 
Slika 4: Kriteriji in opisniki za vrednotenje slovnice pri nalogah pisnega sporočanja 

Vir: Državni izpitni center, 2019b, str. 9 

 

Nekateri učenci se želijo v domačem okolju še pripravljati, zato jim 

učiteljice predstavimo tudi spletno stran ric.si, kjer so zbrani 

nacionalni preizkusi znanja iz prejšnjih let in jih lahko samostojno 

rešujejo, saj so dostopni tudi slušni posnetki. 

 

Učiteljice opažamo, da rezultati, ki jih dobimo, v veliki meri sovpadajo 

z dejanskimi ocenami učencev. So pa seveda generacije otrok 

različne, letos, na primer, so angleščino naši učenci odpisali veliko 

bolje kot na primer matematiko in slovenščino.  

 

ZAKLJUČEK 

Da bi se učitelji učinkovito odzvali na potrebe svojih učencev, je 

bistvenega pomena, da dosledno spremljajo njihove dosežke. Poleg 

svojih ocen so jim v pomoč tudi standardizirani testi oziroma zunanja 
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preverjanja znanja, kot je NPZ. Zavedati se moramo, da nam zgolj 

rezultati analiz ne podajo dovolj informacij za oblikovanje sklepov o 

vzrokih za šolsko (ne)uspešnost, upoštevati moramo tudi predznanje 

in sposobnosti učencev ter značilnosti okolja. Samoevalvacija je 

zatorej koristna, saj upošteva posebnosti šole, zaposlenih in učencev 

in tako se vsako leto znova, za vsako generacijo, spiše svoja zgodba o 

(ne)uspešnosti pri reševanju nacionalnega preverjanja znanja.  
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Tamina Juvan: Otroci z motnjo pozornosti in 

hiperaktivnosti (ADHD) v vrtcu 

 

Povzetek: V vrtcu se vzgojitelji vedno bolj pogosto srečujemo z 

otroki, ki vedenjsko izstopajo. Nekateri zaradi neustreznih razmer, v 

katerih otroci odraščajo (popustljiva vzgoja, prevelika izpostavljenost 

tehnologiji, čustvene stiske, prevelika pričakovanja), drugi zaradi 

nevroloških sprememb. Obe skupini otrok kažeta podobne znake 

neprilagojenosti in vsi ti otroci potrebujejo prilagojen pristop in 

veliko razumevanja. V prispevku se bom osredotočila na otroke z 

motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, ki lahko za starše, vzgojitelje in 

kasneje učitelje predstavlja velik izziv. Opisala bom primer otroka, ki 

sem ga spremljala od vstopa v vrtec do šole. Ker sem želela otroku in 

skupini omogočiti kar se da umirjeno skupno bivanje, sem se začela 

bolj zanimati za otrokove načine dojemanja okolice in odzive. Iskala 

sem rešitve, kako pomagati njemu in celi skupini. 

 

Ključne besede: motnja pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD), otroci, 

vrtec 

 

Abstract: In kindergarten, preschool teachers increasingly encounter 

children whose behavior stands out. Some behaviours are  

consequence of inadequate living conditions in which children grow 

up (permissive upbringing, excessive exposure to technology, 

emotional distress, excessive expectations), others are caused by 

neurological disorders. Both groups of children show similar signs of 

maladjustment and need an indvidual approach and a lot of 

understanding. In the paper, I will focus on children with attention 

deficit and hyperactivity disorder, who can be a great challenge for 

parents, kindergarten and school teachers. I will focus on the case of 

a child whom I observed from kindergarten to school. Because I 

wanted the child and the group to have as calm kindergarten 

environment as possible, I became interested in the child's ways of 

perceiving the surroundings and his reactions. I strived to find 

solutions  that would help him and the whole group. 

 

Keywords: attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), children, 

kindergarten 
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UVOD 

Za opis oseb, ki imajo funkcionalne težave na širšem področju 

življenja, v slovenskem prostoru uporabljamo izraza motnja 

pozornosti in hiperaktivnosti ali hiperkinetična motnja. Bolj pa se je 

uveljavila mednarodno priznana angleška kratica ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder). Otroci z ADHD so po Zakonu otrok s 

posebnimi potrebami uvrščeni v skupino dolgotrajno bolnih otrok. 

(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ZUOPP-1). Delo z 

otrokom z motnjo ADHD je zelo intenzivno, dinamično, 

nepredvidljivo, polno iskrenih odnosov in ustvarjalnosti.  

 

Kaj je motnja pozornosti in hiperaktivnosti oz. ADHD in kako se 

kaže? 

ADHD je največkrat potrjena diagnoza v otroštvu (Pulec Lah, 2013, 

str. 1) in najbolj raziskana duševna motnja otrok in mladostnikov 

(Brlan, Burger, Kajzar in Pušenjak, 2017). Raziskovalci ocenjujejo, da 

je delež ljudi v celotni populaciji s to motnjo od 3 %–6 %. »To pomeni, 

da je v razredu s 25 otroki približno en otrok z ADHD« (Brlan, Burger, 

Kajzar in Pušenjak, 2017, str. 5). Enako kot motnja, je razširjeno tudi 

nerazumevanje. Tudi mnenje nekaterih strokovnjakov s področij 

medicine je, da motnja ni resnična in je to zgolj namišljen izgovor za 

slabo vedenje in slabo starševstvo (Strong, Flanagan, 2013, str. 1). 

 

Za večino predšolskih otrok je značilno, da hitro spreminjajo 

zanimanja za igrače, begajo od ene dejavnosti k drugi, hitro 

menjavajo kotičke, plezajo na vse, kar jim je dosegljivo … S starostjo 

se začne čas igranja, zanimanja in raziskovanja podaljševati. Pri 

otrocih, z motnjo ADHD, znaki nezrelosti ostajajo prisotni dlje časa 

kot pri vrstnikih. Poleg hiperaktivnosti in težav s pozornostjo, pa 

motnja prinaša še mnogo drugih posebnosti, tako pozitivnih kot tudi 

negativnih. V priročniku Biti starš otroku z ADHD avtorji navajajo, da 

se osnovni simptomi pojavijo v otroštvu, in sicer pred 7. letom 

starosti. Pojavljajo se s stalnimi in intenzivnimi težavami na področjih 

pomanjkanja pozornosti, impulzivnosti in hiperaktivnosti. Pravijo, da 

imajo otroci po besedah staršev, vzgojiteljev in učiteljev naslednje 

lastnosti:  

− so zahtevni, 

− potrebovali bi enega človeka zase, 

− v stalnem gibanju in akciji, 

− imajo veliko energije, 

− govorijo in se vedejo brez razmisleka, 

− se težko zberejo, 

− vse jih zmoti, 

− so površni, 

− moteči, 

− vpadajo v besedo, 

− ne zmorejo počakati, 

− se odzivajo nepremišljeno/impulzivno, 

− so pogosto v konfliktih z vrstniki, 

− se težko organizirajo, 
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− pozabljajo in izgubljajo svoje stvari, 

− pogosto jih zmotijo nepomembni dražljaji in 

− niso samostojni pri šolskem delu.  

 

Pravijo, da se mora vsaj nekaj zgoraj naštetih simptomov pojaviti v 

predšolskem obdobju, prisotni morajo biti v vsaj dveh različnih 

okoljih (dom, vrtec/šola, med vrstniki, interesne dejavnosti) in otroka 

morajo motiti v vsakdanjem življenju, da lahko govorimo o motnji 

ADHD. (Belec, Caf, Černe, Kalan, Mihevc,  Pirc, idr., 2019, str. 12). 

Izraz »motnje pozornosti« ne pomeni, da se osebe nikdar ne morejo 

osredotočiti. Gre za pomanjkanje nadzorovanja kdaj in kako se bo 

oseba osredotočila. Impulzivnost je druga lastnost ADHD otrok. 

Nepremišljeno in hitro reagiranje je pogosto vzrok za spore med 

otroki.  Nemir oz. hiperaktivnost je lastnost, ko oseba ne zmore 

nadzorovati lastnega gibanja. Pogosta je pri večini predšolskih otrok, 

vendar jo otroci običajno okoli 5. leta prerastejo (Strong in Flanagan, 

2013). 

 

Vzroki za nastanek ADHD-ja niso popolnoma znani, najverjetneje gre 

za kombinacijo dednih dejavnikov in dejavnikov iz okolja, ki vplivajo 

na potek razvoja možganov. »Današnji strokovnjaki, ki obravnavajo 

otroke in mladostnike, so se v času svojega formalnega izobraževanja 

učili, da hiperkinetična motnja z vstopom v odraslo obdobje izzveni, 

vendar vedno več študij kaže na to, da se simptomatika nadaljuje v 

odraslo dobo, vendar v drugačni obliki kot izražanje potrebe po 

gibanju« (Brlan, Burger, Kajzar in Pušenjak, 2017, str. 5). Če je otrok 

dovolj zgodaj obravnavan (oz. prepoznan kot otrok z ADHD), mu 

lahko ob nudenju zadostne podpore, z različnimi strategijami in 

terapijami moteče dejavnike precej omilimo. Kljub kompleksnosti 

motnje in težavam, ki jih ADHD povzroča, so osebe zmožne razviti 

dobre odnose z drugimi ljudmi in zaživeti polno in uspešno življenje.  

 

Primer dobre prakse spremljanja otroka z ADHD 

Otroci z ADHD za starše, vzgojitelje in učitelje predstavljajo velik izziv. 

Pogosto se zgodi, da se osebe, ki se srečujejo s temi otroki počutijo 

negotove in nemočne, prav tako neuspešne, saj običajne vzgojne 

metode pri otrocih z ADHD velikokrat ne zadostujejo oz. ne delujejo. 

Nemalokrat sem se tako počutila tudi sama, ko je pred leti v vrtec v 

jaslično skupino prišel deček z izmišljenim imenom Anže, star malo 

manj kot dve leti. Izredno srčen, prijazen otrok, radoveden, nežen do 

vrstnikov, zelo samostojen, je znal biti včasih tudi kar precej 

zahteven. Kljub večletnim izkušnjam, mi je deček predstavljal velik 

izziv. Kmalu sem začela opažati njegove posebnosti, ki pa jim še 

nisem pripisovala posebnega pomena. Spremljala sem ga skozi vsa 

vrtčevska leta do vstopa v šolo. V prvih letih v vrtcu ni bilo opaziti 

kakšnih prav posebnih vedenjskih značilnosti, sem pa opažala, da je 

odstopal od vrstnikov predvsem v sposobnostih. Po poročanju 

staršev je bil pri letu in pol že suh, pleničke ni potreboval niti ponoči, 

razumljivo je že govoril in znal celo žvižgati. V vrtcu sem opazila, da v 

sposobnostih prekaša svoje vrstnike na več področjih. Pri dveh letih 
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je že tekoče govoril, imel je zelo bogat besedni zaklad, brez težav je 

sestavil celo tri pomešane 6-delne sestavljanke … 

 

Z odraščanjem pa so se začeli kazati znaki vedenjskega in čustvenega 

primanjkljaja. Prvi moteči znaki zanj in za okolico so se začeli kazati 

okrog četrtega leta. Začela sem sistematično spremljati njegove 

odnose z vrstniki, saj je na socialnem področju kazal največji 

primanjkljaj. Anžetovo vedenje je bilo velik zalogaj za skupino, 

predvsem, ker je bilo nepredvidljivo, a kljub temu obvladljivo. Najbolj 

so se težave kazale v odnosu z vrstniki. Kot večina preostalih 

vrstnikov, je imel rad družbo, rad je bil opažen, v središču pozornosti, 

otroci so ga dobro sprejemali, saj je znal biti zelo zabaven. Še 

posebno priljubljen je bil, ko se je klovnovsko vedel. Nikoli ni imel 

težav prijatelju se opravičiti ali popraviti škodo, ki jo je storil (npr. če 

je podrl kocke). Ob enem pa je poskusil prevaliti krivdo na vrstnike, 

četudi sem sama videla celotno situacijo. Ob opisovanju dogodkov se 

je kljub zelo obsežnemu besednemu zakladu veliko zapletal in težko 

opisal situacijo. Zgodbo je tudi sproti večkrat spreminjal. Najprej sem 

pomislila na popustljivo vzgojo doma, morda izražanje kakšne 

čustvene stiske, spremembe v domačem okolju … Starši so se na 

povabilo na poglobljen pogovor o Anžetu odzvali. Poskušala sem 

ugotoviti, kako vzgoja poteka doma in opazovala družinske odnose. 

S časom sem spoznala, da so starši pri vzgoji dosledni in vztrajni, kar 

so večkrat pokazali tudi ob prihodu ali odhodu iz vrtca. Ko sem 

dejavnik neustrezne vzgoje izključila, sem začela iskati vzroke za 

takšno vedenje drugje. Zanimalo me je predvsem, kako mu 

pomagati.  

 

Ko je delo z Anžetom potekalo individualno, je šlo odlično. Vedno je 

bil zvedav, radoveden in poln najrazličnejših informacij. Zelo dobro je 

poznal pravila in jih tudi smiselno utemeljil. Nikoli ni bil nasilen do 

drugih. V jutranjih krogih je bila pogosto močno izražena Anžetova 

miselna odsotnost, prav tako občasno v dejavnostih, ki ga niso preveč 

zanimale. To je kazal z brezciljnim opazovanjem okolice, 

klepetanjem, posvečanju raznim drugim podrobnostim (npr. sistem 

delovanja ježka na copatih, šiv na majici, primerjava dolžine prstov 

na rokah, hitrost kazalcev na uri …). Ko ni zmogel več niti sedeti, so 

njegove roke in noge začele postajati zelo nemirne in moteče. Včasih 

je z mislimi popolnoma odplaval stran. So bili dnevi, ko ni zmogel 

slediti niti najkrajšim zgodbicam, niti igricam. Tudi tistim ne, ki smo 

se jih že velikokrat igrali. Zatekal se je v svoj domišljijski svet. Toda 

vedno ni bilo tako. Že naslednji dan, je bil lahko polno prisoten in 

užival v pogovoru, čeprav smo se še vedno pogovarjali o isti temi. Ko 

so potekale ponavljajoče se dejavnosti ali pa dejavnost ni bila preveč 

dinamična, se je Anže pogosto hitro naveličal in ni dokončal dela. 

Miselni napor ga je zelo utrudil. Čim ob njem ni bilo odrasle osebe, je 

pogosto kršil pravila – na poligonu je rad otrokom pokazal drugo 

aktivnost ali premaknil postavitev stožcev. Na neustrezen način je 

dobival pozitivno ali negativno pozornost vseh nas, hkrati pa še 

odobravanje prijateljev. Od nekdaj je bil pobudnik za nagajive ideje, 
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privabil je večino skupine k sebi in jo poskušal voditi. Anžetu igrače 

niso bile preveč zanimive. Največkrat se je igral z nestrukturiranim 

materialom, še najbolj pa so ga zanimali kakšni obeski za ključe, 

sponke, spirale, matice, vijačenje … Vedno je zelo pozorno opazoval, 

kaj se s predmetom dogaja oz. kako se ga uporablja. Imel je zelo 

dobro razvito fino motoriko. S takšnimi »igračami« se je bil zmožen 

zamotiti za zelo dolgo časa. Takrat je okolico popolnoma izključil in 

se posvetil svojemu raziskovanju. Njegova koncentracija je hitro 

upadla. Opažala sem tudi, kako težko je sledil, ko se je dogajalo več 

stvari hkrati. Športne igre, ki so vključevale več otrok oz. so se hitro 

odvijale, mu nikakor niso šle. Veliko se je vrtel na mestu in se ni 

zmogel vključiti. Nasprotno pa, so individualne dejavnosti potekale 

zelo dobro. Česarkoli se je lotil, je opravil odlično. Anže je bil tudi sicer 

pri gibalnih dejavnostih precej zaletav. Nagnjen je bil k nezgodam, k 

sreči le k manjšim. Manjkalo mu je običajne pazljivosti. Ker je bil 

pogosto motorično zelo nemiren, je potreboval veliko gibanja, da je 

lahko vsaj nekaj minut zmogel sodelovati pri dejavnostih, ki niso bile 

njegova prva izbira. Kadar mu je začelo postajati težko, so njegove 

roke in noge postale zelo nemirne, začel se je presedati, tudi spuščati 

nenavadne zvoke …  

 

Otrok, čeprav je bil priljubljen med vrstniki, pogosto ni ubral 

primernih poti, da bi se jim približal, ko so se v skupini že nekaj igrali. 

Večkrat se je vsiljeval, bil izredno tekmovalen, po drugi strani pa zelo 

srčen, topel, prijazen, vljuden in pozoren do sovrstnikov. V zadnjem 

letu obiskovanja vrtca se je nemalokrat znašel v neljubih situacijah. 

Kljub temu, da so se starši veliko ukvarjali z njim, se pogovarjali, mu 

razlagali, se je pogosto spontano, impulzivno, brez premisleka 

odzival in tako marsikomu nehote povzročil bolečino ali težave. Zelo 

dobro je poznal pravila, ki so veljala v naši igralnici, a jih je težko 

upošteval. Zato so ga vrstniki začeli izločati iz igre.  

 

Anže v času obiskovanja vrtca ni bil nikjer poglobljeno diagnostično 

obravnavan. Ko je šel v šolo, so starši povedali, da so se odločili za 

nadaljnjo obravnavo, kjer so mu potrdili diagnozo ADHD.  

 

Tehnike, ki so se dobro obnesle pri Anžetu 

Če želimo doseči dobro medsebojno sodelovanje, je treba otrokom 

zagotoviti podporo. Navajam nekaj primerov, ki so se pri Anžetu 

izkazali za zelo uspešne. 

Struktura časa 

Struktura ali v naprej določeni jasni načrti za potek dneva vsem 

otrokom dajejo občutek varnosti. Otroci si lažje predstavljajo potek 

dneva in pridobivajo občutek za čas in časovno zaporedje. V igralnici 

sem nalepila plastificirane sličice z dejavnostmi v določenem 

zaporedju. Ko smo aktivnost zaključili, smo jo prečrtali. V jutranjem 

krogu sem otrokom povedala, kaj bomo delali. V prvih minutah je 

običajno Anže še sodeloval, slišal in se tudi veselil aktivnosti, ki so 

sledile. Ko sem opazila, da ga »izgubljam«, sem se ga včasih le rahlo 

dotaknila, drugič sem ga kaj prosila (npr.: naj preveri, ali so vrata 
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igralnice res zaprta). Tako sem ga najlažje pridobila nazaj. Ko je 

zajadral v svoj domišljijski svet, smo vsi skupaj izvedli gibalni odmor 

ali skrajšali jutranji krog na samo nekaj minut. 

Pohvala kot spodbuda 

Kot ugotavljajo strokovnjaki, ki obravnavajo otroke in mladostnike, 

se ti otroci težko sami motivirajo za delo in je pohvala kot spodbuda 

ključnega pomena.  

Vztrajanje 

Otroci z motnjo ADHD hitro odnehajo, ko gre za ponavljajoče se 

dejavnosti, saj jih to zelo utruja. Zato pogosto potrebujejo ob sebi 

odraslo osebo, ki jih izdatno spodbuja s pohvalo. Pri Anžetu sem 

morala skrbeti, da sem mu dejavnosti, ki sem jih pripravila, vsakokrat 

na nekoliko drugačen način, saj sem ga tako najlažje zainteresirala, 

da je dosegel cilj.  

Kratka in jasna navodila 

Zaradi krajše zmožnosti ohranjanja pozornosti je pomembno, da 

otroku podajamo kratka in jasna navodila. 

Kratkoročni cilji  

Otroci z motnjo ADHD se pogosto hitro utrudijo, zato naj bodo cilji 

zelo kratkoročni, da jih lahko doseže. V nasprotnem primeru se lahko 

otrokova impulzivnost še stopnjuje, ko ugotovi, da ni uspešen in 

predvsem pa, da ni pohvaljen. 

Vnaprej določena pravila in posledice 

Otrok mora jasno vedeti kaj sledi, če ne upošteva pravil. Motnja ni 

izgovor za neupoštevanje le teh, je pa potrebna strpnost pri 

doseganju ciljev.  

Hitre informacije o njegovem vedenju 

Anže je večkrat iskal potrditev za svoja dejanja. Otroci z motnjo ADHD 

so pogosto impulzivno naravnani in jim zelo prav pridejo takojšnje 

informacije o njihovem vedenju, pa če gre za opozorilo za 

neprimerno vedenje ali za pohvalo za ustrezno ravnanje. 

Umik za umiritev  

Zelo zaželeno za te otroke je, da imajo v igralnici možnost vsaj enega 

kotička, kamor se lahko umaknejo, ko so preveč razburjeni. Ta 

kotiček naj bo čim bolj enostaven, brez sličic, brez igrač in drugih 

dejavnikov, ki dodatno stimulirajo otrokove dražljaje. Anže je imel v 

tem kotičku blazino, nekaj antistresnih žogic (žogica z »bodicami«, 

žogica iz gela, žogica, napolnjena s semeni, balon napolnjen z moko) 

in podolgovat žakelj napolnjen s semeni, ki sem mu ga včasih dala na 

ramena, okoli vratu. Anže tega žaklja sicer ni najbolje sprejemal, ko 

pa ga je vseeno imel na sebi, sem videla, kako se umirja. V igralnici 

smo za vse otroke ves čas imeli na voljo tudi Hoppy žogo (terapevtska 

žoga). Na steni je imel nalepljeno mavrico, s pomočjo katere sva 

skupaj »izdihala« jezo. Začel je na levi strani mavrice. S kazalcem se 

je premikal po zunanji (rdeči) barvi navzgor in ob tem vdihnil, ko je 

šel s prstom navzdol, je izdihnil. Nadaljeval je pri drugi (oranžni) barvi, 

tokrat z leve strani in enako ponovil. Tako sva šla skupaj do zadnje 

(vijolične) barve. Ta vaja mu je pomagala pri predihanosti in vplivala 
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na pomiritev. Kadar smo bili v naravi in plakata mavrice ni bilo v 

bližini, sva po enakem sistemu uporabila dlan. 

 

ZAKLJUČEK 

Otroci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti potrebujejo 30–40 krat 

več ponovitev posamezne aktivnosti kot njihovi vrstniki. Tu se najbolj 

razlikujejo od svojih vrstnikov. Kot vzgojiteljica lahko povem, da smo 

v vrtcih v večini mnogo premalo podučeni za delo z otroki z ADHD. 

Manjka nam splošnega znanja, kot tudi tehnik in prijemov, kako 

otroka vključiti v proces, hkrati pa ustvariti pozitivno učno okolje. 

Kljub vsem naštetim metodam, ki so se pri Anžetu izkazale za dobre 

in uporabne, je pomembno vedeti, da ni nujno, da bodo te metode 

ustrezale tudi drugim otrokom z ADHD. Z odraščanjem otrok se znaki 

težav pri posamezniku spreminjajo in se v različnih obdobjih življenja 

lahko kažejo na različne načine. Otroci, ki niso deležni primernega in 

ustreznega obravnavanja, so lahko zelo kljubovalni, naporni in 

moteči. S pravimi pristopi lahko postanejo sodelovalni z izredno 

dobrimi idejami. So zelo napredni, ustvarjalni in če odraščajo v 

okolju, ki ga sprejema in spodbuja, lahko dodajo velik doprinos 

družbi. Otroci se ne bodo spremenili, le naš pogled nanje in pristop 

je treba spremeniti. Tako bomo omogočili otroku, skupini in sebi 

veliko lažje sobivanje. 
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Jana Kočevar: Otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju v 

vrtcu 

 

Povzetek: V vrtce so lahko vključeni tudi otroci s posebnimi 

potrebami, med njimi so tudi otroci z motnjami v duševnem razvoju. 

Vzgojitelji sodelujemo v procesu pomoči tem otrokom ter 

spodbujamo njihov razvoj. V prvem delu članka so predstavljene 

značilnosti otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, zakonske 

podlage pri vključevanju v vzgojno-izobraževalne programe ter 

prilagoditve za delo s temi otroki. V nadaljevanju članka je 

predstavljen primer vključevanja otroka z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju v redni oddelek vrtca. Zapisano izhaja iz moje osebne izkušnje 

pri delu s tem otrokom. Predstavljeno je funkcioniranje otroka v 

oddelku, odstopanja od pričakovanega razvoja ter uporabljene 

strategije pri vključevanju otroka v skupino.  

 

Ključne besede: otrok, vrtec, posebne potrebe, lažja motnja v 

duševnem razvoju 

 

Abstract: Children with special needs can also be included in 

kindergartens. One of the groups of children with special needs are 

children with mental disabilities. As educators, we participate in the 

process of helping children with special needs and encourage their 

development. 

The first part of the article presents the characteristics of children 

with a mild mental disability, the legal basis for inclusion in 

educational programs, and adaptations for working with these 

children. An example of the inclusion of a child with a mild mental 

disability in the regular section of the kindergarten is presented in 

the continuation of this article. Everything presented comes from my 

personal experience working with such a child. The functioning of the 

child in a kindergarten section, deviations from the expected 

development, and the strategies used in the inclusion of the child in 

a group are presented. 

  

Keywords: child, kindergarten, special needs, mild mental disability 
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UVOD 

Pri delu se vzgojitelji predšolskih otrok srečujemo z različnimi otroki. 

Znotraj pogosto starostno homogeno formuliranih skupin delujejo 

otroci zelo heterogenih značilnosti. Pri večini otrok funkcioniranje v 

oddelku poteka brez večjih posebnosti oziroma večjih težav, nekaj 

otrok pa potrebuje dodatno pozornost pri spodbujanju razvoja. Med 

njimi so lahko tudi otroci s posebnimi potrebami (tudi otroci z 

motnjami v duševnem razvoju), ki so integrirani med vrstnike v 

običajne oddelke vrtca. Vzgojitelji se tako med delom srečujemo z 

izzivom, kako vsem otrokom omogočiti dobre pogoje za optimalni 

razvoj vseh vključenih otrok.  

 

Motnje v duševnem razvoju (MDR) 

Razvoj posameznika opredeljujemo s spremembami skozi življenje na 

treh področjih: telesnem, spoznavnem in psihosocialnem. Področja 

so med seboj soodvisna in tesno povezana. Ključne pričakovane 

oblike vedenja, ki se vrstijo v določenem zaporedju, opisujemo z 

razvojnimi mejniki (razvoj govora, posnemanje vedenja, različne 

stopnje igre, sposobnost izražanja čustev …). Odstopanja od 

pričakovanega spoznavnega razvoja imenujemo t. i. intelektualna 

manjzmožnost. Novejša izraza sta motnja v duševnem razvoju in 

intelektualni primanjkljaj. Motnja nastopi pred 18. letom in označuje 

pomembno nižje intelektualne sposobnosti in prilagoditvene 

spretnosti. Te vplivajo na posameznikovo delovanje v vsakdanjem 

življenju. Zaradi omejitev na spoznavnem področju posameznik 

potrebuje dodatno podporo, ki mu omogoča sodelovanje pri 

vsakodnevnih aktivnostih (Bürger Lazar in Kodrič, 2014). 

 

Otroci z lažjo MDR 

V dokumentu Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, 

ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (2015) je MDR 

opredeljena kot nevrološko pogojena razvojna motnja. Kaže se v 

pomembno nižjih intelektualnih sposobnostih, ki mora biti 

opredeljeno z vsaj enim standardiziranim testom, in pomembnih 

odstopanjih prilagoditvenih spretnosti. Stopnjo prilagoditvenih 

funkcij se določi glede na starost otroka ter s pomembnim 

odstopanjem na vsaj od dveh (socialnem, konceptualnem, 

praktičnem) področjih prilagoditvenih funkcij. Te se oceni s klinično 

evalvacijo in psihometričnimi testi. Na podlagi skupnega IQ rezultata 

in ugotovljenih prilagoditvenih funkcij opredelimo otroke z različnimi 

stopnjami MDR (lažjo, zmerno, težjo in težko). Otroci z lažjo MDR 

imajo zmanjšane sposobnosti za usvajanje splošnih znanj ter učenja, 

znižano skladno miselno in senzomotorično funkcioniranje, znižano 

sposobnost odločanja, načrtovanja, organizacije ter izvedbo 

dejavnosti, njihovi miselni procesi so bolj na konkretni ravni, 

uporabljajo enostavni jezik, nezrelo presojajo in se odzivajo v 

socialnih interakcijah. Z ustreznim pristopom in prilagoditvami lahko 

dosežejo temeljna šolska znanja, ki ne zadostijo minimalnim 

standardom izobraževalnega programa. Lahko se priučijo za lažja 

poklicna dela ter samostojno socialno bivanje (Kriteriji, 2015). 
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Dosežki otrok so skromni na večini področij. Pogosto imajo tudi 

pridružene motnje; motnje gibanja, govorno-jezikovne motnje, 

težave v socializaciji, čustvene težave, motnje na področju 

zaznavanja, občutenja, oblikovanja predstav, pomnjenja, 

kratkotrajno pozornost. Čeprav se v predšolskem obdobju otrokove 

težave še nakazujejo, lahko že opazimo intelektualna in socialno-

emocionalna odstopanja od pričakovanega povprečja. V redne vrtce 

so največkrat vključeni otroci z lažjimi duševnimi motnjami (Navodila 

h kurikulu, 2003). 

 

Vključevanje predšolskih otrok z MDR v vzgojno-izobraževalne 

programe 

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi 

potrebami (ZOPOPP) se uporablja od 1. 1. 2019. Postopki, ki so bili 

uvedeni pred začetkom uporabe tega zakona, se zaključijo v skladu z 

zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-

1). Predšolski otroci s posebnimi potrebami so lahko vključeni v 

program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo ter prilagojen program za predšolske otroke 

(ZOPOPP). V programe za predšolske otroke s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so otroci integrirani med 

sovrstnike brez primanjkljajev. V prilagojen predšolski program pa so 

vključeni otroci, ki zaradi najtežjih motenj ne bi zmogli predšolskega 

programa kljub prilagojenemu izvajanju (Kurikulum za vrtce v 

prilagojenem programu za predšolske otroke, 2006).  

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke, se 

prilagodi organizacija in način izvajanja programa glede na vrsto 

posebnih potreb. Po potrebi se zagotovi dodatna strokovna pomoč. 

V odločbi o usmeritvi se opredeli obseg in način izvajanja. Natančneje 

se način izvajanja opredeli v individualiziranem programu vzgoje in 

izobraževanja. Za njegovo pripravo in spremljanje izvedbe imenuje 

ravnatelj posebno strokovno skupino, v sestavi strokovnih delavcev, 

ki sodelujejo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa 

(ZUOPP-1).  

 

Prilagoditve za otroke z MDR v vrtcu 

Navodila h kurikulu za vrtce (2003) opredeljujejo prilagoditve časa, 

prostora ter prilagoditve izvedbe področij dejavnosti. Predvideti je 

potrebno več časa pri vseh dejavnostih, povezanih s skrbjo zase: od 

umivanja, hranjenja, opravljanja fizioloških potreb kot tudi pri 

izvajanju dejavnosti. Naj ima otrok čas in možnost, da tisto, kar 

zmore, naredi sam. Še več »fleksibilnega časa« je potrebno 

načrtovati pri vključevanju novih vsebin, saj otrok z MDR pogosto 

potrebuje ponovitve ter nazornost. Naj ima možnost prekinitve 

dejavnosti in nadaljevati kasneje. Upošteva naj se otrokov tempo za 

menjavo dejavnosti. Tudi pri prilagoditvah prostora je pomembna 

fleksibilnost. V prostoru naj se vidi otrokova ustvarjalnost, da je 

namenjen tudi njemu. Zagotoviti je treba dovolj osebnega prostora. 

Po potrebi se oblikuje prostor tako, da lahko v oddelku poteka tudi 

individualno delo. Treba je upoštevati potrebe in razpoloženja vseh 
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otrok v skupini. Nekateri otroci se namreč počutijo bolje, če 

individualno delo izvajajo v oddelku med vrstniki; drugi potrebujejo 

mirnejši prostor, kjer so z izvajalcem dodatne strokovne pomoči 

sami. Cilji in primeri dejavnosti v Kurikulumu za vrtce (1999) so dovolj 

široko opredeljeni tudi za otroke z MDR, ki so vključeni med 

sovrstnike. Splošni cilji vzgoje otrok s posebnimi potrebami se 

namreč ne razlikujejo od smotrov vzgoje otrok brez težav v razvoju, 

saj je otrok s posebnimi potrebami sposoben napredka in učenja na 

vseh razvojnih področjih. Ob izvajanju vzgojno-izobraževalnega 

procesa pa upoštevamo sposobnosti in zmožnosti otroka ter 

upoštevamo njegove primanjkljaje.  

 

Med dejavnostmi naj bodo tudi stalne dejavnosti z jasnimi in stalnimi 

pravili, ki naj jih upošteva tudi otrok s posebnimi potrebami, zaradi 

občutka varnosti in sprejetosti. Vsebine, pri katerih je otrok uspešen, 

spodbujamo in vključujemo kot element motivacije ali na primer 

podaljševanje vztrajnosti. Naj bodo kratkotrajne in jih zmore otrok 

opraviti samostojno, vključujejo naj mnogo možnosti sodelovanja in 

skupne igre. Otrok z MDR ne izpostavljamo, primerjamo z drugimi 

vrstniki, temveč le z njim samim. Ne spodbujamo tekmovanja. 

Gibalne dejavnosti spodbujamo z raznovrstnimi pripomočki in 

zanimivimi igrami. Spodbujamo manipuliranje s predmeti ter razvoj 

finih ročnih spretnosti. Izvedbo dejavnosti naj spremlja razlaga 

odraslega, otrok naj opisuje, kaj dela. Jezikovno manj spreten otrok 

naj ima na izbiro druge možnosti izražanja (slikanje, glasba, ples, 

dramatizacija …). Nove vsebine naj temeljijo na konkretnih 

materialih, postopnosti, z uporabo slikovnega gradiva ter na osnovi 

že obstoječega znanja. Za otroka je spodbudno, če ima stalno nalogo 

(skrb za cvetje, ribo v akvariju ipd.). Za seznanjanje z matematičnimi 

vsebinami naj se izkoristi vsakodnevne situacije. Načrtovane kot 

spontane dejavnosti naj bodo izvajane skozi igro. Pri vzgoji otroka z 

MDR naj je delo odraslih fokusirano v spodbujanje razvoja otroka, 

učenja in ne v odpravljanje otrokovih motenj. Z ustreznim ter 

pravočasnim spodbujanjem razvoja v predšolskem obdobju je 

mogoče posamezne težave, ki izvirajo iz motnje otroka, omiliti, 

mogoče celo odpraviti (Navodila h kurikulu, 2003). 

 

Primer vključevanja otroka z lažjo MDR v oddelek vrtca 

V nadaljevanju prispevka je predstavljen primer vključevanja 

petletne deklice z lažjo MDR in govorno-jezikovnimi motnjami v redni 

oddelek vrtca. Imela je delno odločbo o usmeritvi še pred 

uresničevanjem ZOPOPP, individualno dodatno strokovno pomoč 

specialnega pedagoga in logopeda. Pri predstavitvi primera izhajam 

iz lastne izkušnje kot vzgojiteljica v procesu prehoda iz enega v drug 

oddelek v drugo stavbo, nove prostore. Nekaj vrstnikov je bilo njej že 

poznanih, nekaj ne.  

 

Funkcioniranje otroka v oddelku 

Jutranja sprejemanja so potekala brez posebnosti. Starši povedo, da 

rada prihaja v vrtec. Deklica največ časa nameni simbolni igri. Sama 



214 
 

posega po pripomočkih za igro, kot so različna embalaža, mehke 

igrače, pripomočki za kuhinjo, frizerja. Včasih poseže po pisalih in 

riše. Risba je prepoznavna z detajli. Zna se podpisati. Prednostna roka 

je desna. Med risanjem, slikanjem in hranjenjem pogosto momlja. Z 

mokrimi barvami raziskuje, slika ni prepoznavna. Pozna svoj znak, 

starost, barve in osnovne like, pojme (velik, majhen). Ne pozna 

svojega naslova. Enostavnega zaporedja ne nadaljuje pravilno, pri 

štetju preskakuje predmete, pri avtomatiziranemu štetju ni vedno 

dosledna. Razvršča po barvi. Pri splošnih navodilih ter nalogah z 

navodili potrebuje enostavna, kratka navodila, pogosto ponovitve. 

Običajno išče bližino točno določene deklice. Povsod ji sledi. Tudi 

ostali otroci ji samoiniciativno pomagajo pri orientaciji v prostoru, pri 

sledenju dnevne rutine, pokažejo ji, kje so sanitarije. V skupnih in 

skupinskih dejavnostih sodeluje krajši čas. Hitro jo zmoti dogajanje v 

okolici. Pozornost je kratkotrajna. Potrebuje čas, da se zbere, ter 

spodbudo, da vztraja do konca. Občasno se vključi v komunikacijo z 

otroki, z odraslimi le, če jo sami vključimo v pogovor. Govor ni 

razločen, besedni zaklad je skromen. Med pogovorom pogosto 

menja temo, odgovarja z besedami. Uživa v igrah z žogo, teče, 

sonožno skače. Groba motorika je malo okorna (pri prenašanju 

skodelice poliva). Je samostojna pri oblačenju ter osebni higieni 

(vendar potrebuje veliko časa ter spodbude). 

 

 

 

Odstopanja od pričakovanega razvoja 

Pri prehodu v nov oddelek je imela deklica nekaj težav pri orientaciji 

v prostoru ter socialni interakciji. Večkrat ji je bilo treba pokazati, kje 

so sanitarije in jo fizično pospremiti do tja in nazaj. Kasneje je to 

usvojila, potrebovala je le več časa za higieno in samo »sprehajanje« 

od sanitarij do oddelka. Socialne interakcije med otroki so bile 

običajno omejene le na eno deklico, ki ji je povsod sledila, ali pa je 

igra potekala individualno. Odstopanja od pričakovanega razvoja so 

se kazala v kratkotrajni pozornosti in na govorno-jezikovnem 

področju: ni sledila temi pogovora, govor ni bil razločen, besedni 

zaklad je bil skromen. Navodila, ki jih je razumela, so morala biti še 

enostopenjska, enostavna. Groba motorika je bila malo okorna 

(polivanje). Močno področje deklice je bilo risanje, pri katerem je 

vztrajala dalj časa. V socialnem prilagajanju in navezovanju stikov z 

otroki je bila manj uspešna oziroma sama ni niti poskušala. 

Momljanje, ki jo je spremljalo, je bilo neobičajno; ni imela namreč 

kontrole nad njim. Deklica je bila na področju skrbi zase samostojna, 

vendar je potrebovala za oblačenje, obuvanje zelo veliko časa in 

spodbud.  

 

Uporabljene strategije pri vključevanju otroka v skupino 

Za spoznavanje okolja, odraslih, otrok v skupini in rutine smo 

namenili dovolj časa. Spodbujali smo medsebojno ter besedno 

komunikacijo. Posebno pozornost smo namenili vključevanju v 

jutranje pogovore in aktivni udeležbi pri dejavnostih za spodbujanje 
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govornega razvoja ter razvijanju socialnih veščin. Pri prihodu smo 

vprašali o počutju, poimenovali barvo majice, vzorec na hlačah in to 

ubesedili. Običajno so vsaj enkrat tedensko vsi otroci dobili možnost 

izražanja pred skupino. Uporabljala se je metoda igre: socialne igre, 

različna pozdravljanja, improviziran mikrofon, podajanje balona, 

žoge, lutke … Izhodišče za pogovor je bil vezan na aktualne aktivnosti 

ali le pogovor o počutju, preživetem vikendu, najljubši igrači, hrani. 

Običajno je bilo treba tej aktivnosti nameniti veliko časa in predvsem 

dati možnost sodelovanja vsakemu izmed udeleženih otrok, če je 

seveda želel. Otroci so aktivno sodelovali in sčasoma ni bilo nikogar 

več, ki ne bi želel govoriti pred skupino. Tudi deklica, čeprav njeni 

odgovori pogosto niso bili smiselni. Sprva smo bili pozorni, da je bila 

deklica na vrsti med prvimi, ki so želeli pripovedovati ali sodelovati v 

aktivnosti, zaradi krajše pozornosti. Kasneje smo pozornost 

podaljševali tako, da je prišla na vrsto kasneje oziroma ob padcu 

motivacije. Tudi druge dejavnosti smo postopno podaljševali. Z 

manjšo skupino (ali individualno) smo izvajali dejavnosti iz različnih 

področij kurikuluma, ki so se lahko navezovale na vsebine 

»jutranjega kroga«: utrjevali smo deklamacije ali poustvarjali vsebine 

pravljice, izvajali glasovne in prstne igre, razgibavali govorni aparat, 

prebirali uganke, dopolnjevanke, izštevanke, opisovali zaporedje 

dogodkov s pomočjo slikovnega gradiva … Poudarek je bil na 

spontanosti, sproščenosti in igri. K sodelovanju smo vključevali 

deklico po njenih zmožnostih. Navodila so morala biti jasna in 

enostavna, s preprostimi zadolžitvami, konkretnimi ponazorili. Po 

potrebi jih je bilo treba večkrat ponoviti in obrazložiti. Samostojnost 

smo spodbujali s pohvalo za dosežke ter ogromno spodbudami, da 

naloge opravi sama. Socialne interakcije deklice z drugimi otroki smo 

občasno načrtno omogočili s spreminjanjem igralnih skupin (na 

primer z žrebanjem znakov za igro v določenem kotičku ali formiranje 

skupin z barvnimi kartončki). Večkrat se je organizirala igra vlog, 

simbolna igra: trgovina, tržnica, lekarna, pri zdravniku. Izhajali smo 

vsakdanjih situacij. Odrasli smo se po potrebi vključili za usmerjanje 

ter kot govorni model. Tako so bile preko igre spodbujene socialne 

interakcije z vrstniki, ki jih deklica sama ni zmogla. 

 

ZAKLJUČEK 

Pri delu z otrokom z lažjo MDR vključujemo različne strategije: več 

ponavljanja, postopnosti, konkretne in praktične vsebine, podajamo 

jasna in kratka navodila. Otroku namenimo dovolj oz. več časa za 

odgovor, opravljanje določene naloge (oblačenje, obuvanje, skrb 

zase). Smo strpni. V opisanem primeru je imela deklica dan, ko je bila 

pripravljena sodelovati, in dan, ko je bila neopazna. Tako je bilo tudi 

meni delo z njo – ob njej, ves čas v izziv. Iskala sem načine za 

motivacijo, podaljševanje pozornost, spodbujanje socialne 

interakcije, v katerih je bila sama šibka. Nekateri načini so bili 

uspešni, drugi manj. Vedno pa sem bila pozorna, da smo v oddelku 

delovali kot celota, primanjkljajev posameznikov nismo izpostavljali. 

Takrat bi si želela več znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

Namreč vsakič, ko se srečam z otrokom s primanjkljaji, se potrdi, da 
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ti otroci še posebno potrebujejo individualni pristop. Hkratno 

ohranjanje skupne dinamike v oddelku pa zahteva veliko 

fleksibilnosti, iznajdljivosti pa tudi potrpežljivosti. V opisanem 

primeru sem se prvič srečala tudi z individualiziranim programom. 

Ker nisem imela dovolj izkušenj, sem morala pridobiti še veliko 

informacij, prebirati literaturo, se posvetovati in izmenjavati 

opažanja o napredovanju otroka z drugimi strokovnimi delavci, 

specialno pedagoginjo, logopedom, svetovalno delavko, 

kontinuirano sodelovati s starši. Ves čas sva bili v komunikaciji s 

pomočnico vzgojiteljice, si izmenjavali informacije, dogovarjali o 

načinu izvedbe dejavnosti, načrtno opazovali otroke med igro, 

načrtovali dejavnosti ter pripravljali različna slikovna gradiva. Delo s 

to deklico in vsakim naslednjim otrokom z različnimi primanjkljaji mi 

je dalo dragoceno osebno in profesionalno izkušnjo, sploh pa težnjo 

k stalnemu izobraževanju in iskanju informacij ter ustrezne pomoči.  
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Vesna Koren: Moj dežnik je lahko balon – joga skozi 

pravljico 

 

Povzetek: V današnjem svetu si premalokrat vzamemo čas zase in za 

svoje zdravje. Naš hitri tempo življenja vpliva tudi na otroke. Vedno 

bolj so nervozni, nestrpni in vedno manj časa namenijo gibanju. 

Veliko odraslih s pomočjo joge za trenutek umiri tempo in se zazre 

vase. Joga nam omogoči stik s sabo, s svojim telesom. Joga je 

netekmovalna vadba, za katero ne potrebujemo dodatnih 

pripomočkov, predznanja ali fizične pripravljenosti, saj si vadbo vsak 

prilagaja po svojih zmožnostih. Pravljična joga je posebej namenjena 

otrokom, saj jim gibanje približa preko pravljice. V ta namen smo 

izbrali pravljico Moj dežnik je lahko balon, ki jo je napisala Ela Peroci, 

in jo priredili za vadbo pravljične joge.  

 

Ključne besede: joga, predšolski otroci, pravljica 

 

Abstract: In today's world, we rarely take time for ourselves and our 

health. Our fast pace of life also affects children. They are 

increasingly nervous, impatient and devote less and less time to 

movement. Many adults use yoga to slow down for a moment and 

look inward. Yoga allows us to get in touch with ourselves, with our 

body. Yoga is a non-competitive exercise, for which we do not need 

additional equipment, prior knowledge or physical preparation, as 

everyone adapts the exercise according to their abilities. Fairytale 

yoga is especially intended for children, as it brings movement closer 

to them through a fairy tale. For this purpose, we chose the fairy tale 

Moj dežnik je lahko balon, written by Ela Peroci, and adapted it for 

practicing fairy tale yoga. 

 

Keywords: yoga, preschool kids, fairy tale 
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UVOD 

V življenju se nenehno srečujemo s stresom, ne le odrasli, ampak tudi 

otroci. Vsakodnevna ločitev od staršev, menjava okolja, konflikti s 

prijatelji, slabo počutje, vse to negativno vpliva na počutje otrok. 

Nekateri se s tem lažje spoprimejo, drugi imajo s tem več težav. 

Zanimalo nas je, kako otrokom pomagati pri premagovanju 

vsakodnevnih stresnih situacij. Ena od sprostitvenih tehnik, ki jo 

uporabljamo odrasli, je joga in dihalne vaje. Ker je gibanje osnovna 

potreba otrok, je joga zato primerna izbira in treba jo je le približati 

otrokom. Pravljice so velik del našega življenja in nas spremljajo že 

od najzgodnejših dni. Skozi pravljice se učimo, čustvujemo, 

spoznavamo nove svetove. Pravljica je v vrtcu pogosto rdeča nit, ki 

povezuje različne dejavnosti in področja. Pravilno izbrana pravljica 

lahko poveže skupino ter med otroki in strokovnimi delavci utrdi vezi. 

Povezava pravljice in gibanja je močna motivacija za otroke, ki jih na 

zabaven način vodi skozi vadbo. S pravljično jogo smo želeli otrokom 

prikazati načine sproščanja, jim pomagati pri vsakodnevnem 

spopadanju s stresom in povezati skupino. 

 

Celostni razvoj otroka  

Celostni razvoj otroka je eno izmed najpomembnejših načel 

predšolske vzgoje. Odprtost kurikula za vrtce omogoča ter spodbuja 

individualne pristope vzgojiteljev, kar vodi k pestrejši programski 

ponudbi. Gibalne dejavnosti se razlikujejo glede na cilj, vsebino, 

trajanje, prostor in vlogo otroka. Preko gibanja otrok spoznava svoje 

telo in svet okoli sebe (Priročnik h kurikulu, 2008, str. 57). Gibanje in 

igra sta otrokovi primarni potrebi. Z igro pridobivajo otroci 

raznovrstne gibalne izkušnje, preko gibanja pa zaznavajo svet, čas, 

prostor in spoznavajo sami sebe. Z obvladovanjem svojega telesa 

pridobivajo na samozavesti in samozaupanju (Kurikulum, 1999, str. 

25). Igra je torej osnovna potreba otroka. Je dejavnost, najbolj 

primerna otrokovi naravi in osnovnim zakonitostim razvoja in vpliva 

na njegov celostni razvoj: na razvoj gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti in spretnosti; na kognitivni oziroma spoznavni razvoj; na 

čustveni razvoj; na socialni in moralni razvoj in nenazadnje na 

osebnostni razvoj (Videmšek, Pišot, 2007, str. 169–173). Celostni 

razvoj pomeni, da primanjkljaj na enem področju neizogibno vpliva 

tudi na ostala področja.  

 

Celostnost je značilna tudi za gibalni razvoj. Gibalno učinkovitost 

opredeljujejo gibalne sposobnosti, ki se v obdobju predšolskega 

otroka šele razvijajo. Te gibalne sposobnosti so: koordinacija, 

ravnotežje, moč, hitrost, gibljivost, preciznost in vzdržljivost. Gibalne 

sposobnosti omogočajo izvedbo gibalnih nalog (Videmšek, Pišot, 

2007, str. 68–71). Kurikulum omogoča vzgojiteljem zelo širok spekter 

dejavnosti s katerimi dosegajo zastavljene cilje. Ena od možnih 

dejavnosti za dosego ciljev predvsem na področju gibanja je joga. 

»Joga je znanost o človeku in način vadbe, ki nas že tri tisočletja 

spodbuja, da uskladimo svoje telo, duha in dihanje. Usklajenost 
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pomeni, da duh ne obvladuje telesa, ne telo duha« (Trökes, 2008, str. 

5). 

 

Vpliv pozitivnih učinkov joge na otroka  

Schmidtova (2008) pravi, da otroci preko vaj joge izboljšujejo moč, 

gibčnost, koordinacijo, držo ter tudi sposobnost osredotočanja. 

Otroci so med vadbo joge osredotočeni na telo in dihanje, kar jim 

pomaga, da se sprostijo, zberejo in umirijo. Pri pravilni vadbi joge, ki 

se poleg raztezanja osredotoča tudi na ustrezno dihanje, lahko 

pozitivno vplivamo na delovanje notranjih organov. Cilj vadbe je 

razvijanje veselja do izvajanja. Z rednim izvajanjem ohranjamo 

gibčnost, ki začne upadati že proti koncu predšolskega obdobja. 

Preko joge otroci spoznavajo svoje telo. M. Wei poudarja, da joga 

pozitivno vpliva na telesno in mentalno zdravje otrok. Izboljšuje 

osredotočenost, spomin, samozavest, učni uspeh, obnašanje v 

razredu, zmanjšuje lahko anksioznost in stres pri otrocih. Raziskave 

kažejo, da lahko joga pozitivno vpliva na nepazljivost, hiperaktivnost 

in impulzivnost pri otrocih z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. 

Učenje položajev spodbuja samozavest, moč in tudi povezavo med 

mišljenjem ter fizičnim telesom.  

 

Podobne ugotovitve najdemo pri Božič Križajevi (2012), ki pravi, da 

joga pozitivno vpliva na izboljšanje gibalnih sposobnosti, saj lahko 

joga poveča telesno moč, prožnost, občutek za ravnotežje in 

koordinacijo. Joga ponuja različne načine, ki sproščajo in pomagajo 

pri obvladovanju čustev, pomaga pri spoznavanju svojega telesa, 

povečevanju samozavesti, izboljšuje koncentracijo. Joga lahko 

izboljša spanec in prebavo, saj optimizira telesne procese, krepi 

mišičevje in na ta način pripomore k boljšemu zdravju.  

 

Pravljična joga povezuje igro in gibanje 

Pravljična joga združuje različne elemente. Dihanje, ki ga otroci 

ozavestijo preko različnih dihalnih tehnik, prilagojenih prav njim. 

Asane (jogijski telesni položaji), ki so izbrane posebej za otroke, so 

nezahtevne in prilagojene njihovim sposobnostim, prožnosti in moči. 

Glasbo, ponavadi instrumentalno, ki spremlja zgodbo, lahko tudi 

sami pojejo. Različne pripomočke, s katerimi popestrimo dejavnost, 

usmerimo pozornost ali poudarimo zgodbo. In pravljico, ki vse 

elemente poveže v celoto (Božič Križaj, 2012, str. 12–15). Čeprav joga 

ne zahteva posebnih rekvizitov in priprav, moramo vseeno poskrbeti, 

da je prostor zračen, topel, da imajo otroci podlogo, pri sami pravljici 

pa si lahko pomagamo z različnimi igračkami, instrumenti in ostalimi 

rekviziti, ki jih vključimo v zgodbo (Božič Križaj, 2012, str. 34–35). 

Baptiste (2007) v svoji knjigi, namenjeni otrokom, poda nekaj 

pomembnih nasvetov, ki se jih pri izvajanju joge držimo. Nikoli ne 

vadimo takoj po jedi, oblečeni smo v udobna oblačila, vadimo bosi, 

sledimo svojemu telesu in izboljšujemo svoje spretnosti.  
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Raziskava 

Namen, vzorec, metode in cilji  

V nadaljevanju je predstavljena prirejena pravljica Ele Peroci, Moj 

dežnik je lahko balon. Za potrebe same dejavnosti je bila skrajšana, 

dopolnjena in nekoliko spremenjena.  

V vzorec je bilo zajetih 24 otrok, starih od 5–6 let. Vsi otroci so se z 

jogo seznanili že prej, saj pravljična joga predstavlja stalno dejavnost 

v skupini in se je skozi celo leto odvijala enkrat tedensko po 45 minut. 

Pravljična joga se je izvajala v manjših skupinah (največ 12 otrok). 

Metode, ki smo jih pri tem uporabili, so bile metoda pripovedovanja 

in demonstracije, metoda igre in metoda pogovora.  

Naši cilji so bili: s pravljico motivirati otroke h gibanju; prikazati, da 

lahko poljubno pravljico spremenimo v pravljico za pravljično jogo in 

da z jogo izboljšamo koncentracijo ter vplivamo na zmanjševanje 

stresa.  

 

Potek dejavnosti pravljične joge  

Uro pravljične joge smo začeli  s ponovitvijo naših pravil: govorimo 

tiho, upoštevamo navodila in ostanemo na svojem mestu. Nato smo 

nadaljevali z vajami za dihanje. Otroci so si predstavljali, da imajo v 

rokah balon, ki so ga počasi napihovali. Najprej s kratkimi vpihi, nato 

z vedno daljšimi. Otroke smo ves čas usmerjali z navodili in 

demonstracijo (naredimo globok vdih in s kratkimi vpihi napihujemo 

balon; spet globoko vdihnemo in napihnemo balon z enim počasnim 

izdihom … ). Kako balon raste, ponazarjamo tudi z rokami in telesom.  

V nadaljevanju je prirejena pravljica Ele Peroci, z dodanimi asanami. 

Otroci so preko pravljice in vzgojiteljeve demonstracije izvajali asane. 

Z rdečo so označene asane s slovenskimi imeni, v oklepaju pa so 

originalna imena.  

Ob potoku je široka trata, na trati je bil razpet majhen rumen dežnik in ta 

dežnik je bil Jelkin šotor. DREVO (vrksasana)  

Jelka je skakala okoli šotora in se žogala z rdečo žogo. Žoga je bila čisto nova 

in zanjo so se dedek, babica, mama, oče in teta zelo bali. »Pazi na žogo!« so 

rekli Jelki, ko jo je odnesla na travo. BOJEVNIK 2 (virabhadrasana 2) »Pazi na 

žogo!« BOJEVNIK 2 (ponovimo v drugo stran)  

»La, la, la, la!« je Jelka pela, metala žogo visoko v zrak in jo 

lovila. VELIKAN  (urdhva hastasana, izvedemo v kombinaciji s počepi). 

Potem je vrgla žogo tako visoko, da je ni mogla uloviti. Žoga je padla v potok 

in potok jo je odnesel s seboj.  

Skozi okno v hiši so gledali dedek, babica, mama, oče in teta. »Jelka, kje 

imaš žogo?« so jo vprašali. BOJEVNIK 2 (virabhadrasana 2)  »Kje imaš 

žogo?« BOJEVNIK 2 (virabhadrasana 2, zamenjamo stran)  »Padla mi je v 

vodo,« je odgovorila Jelka in sedla v svoj šotor. Dedek, babica, oče in teta 

so grozeče dvignili kazalec: »Nič nisi pazila na žogo!« BOJEVNIK 

2 (virabhadrasana 2, zamenjamo stran) 

Jelka je prijela svoj šotor za kljuko in si ga poveznila 

na glavo.  DREVO (vrksasana) Zaprla je oči, da bi ne videla hudih obrazov, ki 

so gledali iz hiše. Za zaprtimi očmi je bila čisto sama, le svoj rumeni dežnik 

je krepko držala za kljuko. 
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»Moj dežnik je lahko balon!«je šepetala. Dežnik se je napel in se še bolj 

vzbočil. Dvigal se je in Jelka je trdno mižala. Dobro je slišala, kako so se 

spodaj začudili: «Kam greš?« Hiteli so na cesto in gledali, kako jo je napeti 

rumeni dežnik nesel med bele oblake. »Kar tako brez vprašanja je šla,« je 

rekel oče. 

Jelka je odprla oči šele nad mestom. LETALO (virabhadrasana 3). Velike 

ljubljanske hiše so bile čisto majhne. Med hišami je videla štirioglata 

dvorišča. Na nekem dvorišču je bila visoka skladovnica drv, tako visoka, da 

jo je obsijalo sonce. In tam na vrhu je sedela mačka in se 

grela. MAČKA (mardžarjasana) S strehe so zleteli beli golobi in se dvignili 

čisto k Jelki in jo obletavali. LETALO (virabhadrasana 3) Klicala jih je: 

»Golobčki!» 

Potem so se spet spustili na strehe, Jelka pa je plavala dalje. Obkrožila je 

Ljubljanski grad in pomahala otrokom, ki so se tam lovili (v položaju letalo 

narahlo pomagamo). Začudili so se, ko so jo zagledali takole plavati po 

zraku. Stopili so na klop in splezali na obzidje, da bi jo bolje videli. Stegovali 

so roke k njej in jo klicali, Jelka pa je obrnila svoj balon proti nebotičniku. 

Splavala je proti Tivoliju. Počasi se je spuščala k zemlji in pristala na cvetlični 

gredi. PREDKLON (uttanasana, počasi se dvignemo z okroglim hrbtom) 

Toda to ni bil Tivoli in to niso bile rože. To je bila dežela Klobučarija in na 

gredah so rasli klobuki. Kakšni čudoviti klobuki! Vsak je bil drugačen in rasli 

so na dolgih pecljih. Veter jih je pozibaval. PRIKLON VSTRAN (parsva 

chandrasana, prikloni v levo in v desno) 

Jelka je zaprla dežnik in si ogledovala to čudno deželo. Mislila je, da je sama, 

a kmalu je našla otroke. Vsi so bili iz iste ulice kot ona. Kako se jih je 

razveselila! Saj to so bili sami Miški, Čenče, Pike, Čenčki in Juriji. 

Doma ji starši pravijo: »Z Miškom se ne smeš igrati, ker se rad pretepa!« »S 

Čenčo se ne smeš igrati, ker ima ošpice!« »S Piko se ne smeš igrati, ker 

kašlja!« Cenček in Jurij pa se s punčkami ne igrata. BOJEVNIK 

2 (virabhadrasana 2, za vsak stavek izvedemo bojevnika v drugo stran)  

»Boš ostala pri nas?« so jo vprašali. »Tako vas imam rada,« je rekla Jelka in 

otroci so ji razkazovali Klobučarijo. "To so imenitni klobuki!" je 

pripovedoval Miško. »Lahko utrgaš katerega koli hočeš in kolikor hočeš, 

kakršnega si daš na glavo, takšen si. Poglej!« VULKAN (pranajama, dihalna 

tehnika) 

Vsak je utrgal klobuk in se z njim pokril. Miško je bil pod rdečim klobukom 

kapitan potniške ladje »Raca«, Čenča z belim klobukom je bila baletka, Pika 

z modrim klobukom je bila gospodična, Cenček s pisanim klobukom je bil 

šofer in Jurij z zelenim je bil pilot. Drugi Miški, Čenče, Pike, Cenčki in Juriji 

so bili vsak nekaj drugega. (ponavljamo asano vulkan) 

Eden med njimi si je nadel tak klobuk, da je postal v tistem trenutku 

Vsevid. Videl je skozi grmovje, čez hiše in skozi hiše, videl je tudi ribe v 

vodi. MORSKA DEKLICA (bharadvadžasana, izmenično izvajamo v obe 

smeri). Videl je tudi Jelkino žogo v vodi in jo prinesel iz nje. Potem so 

se žogali in vsak je hotel zagnati žogo najviše. GLISER (baripurna navasana, 

izmenično dvigovanje rok in nog) 

In so se naveličali. »Utrgaj si klobuk!« so rekli Jelki. »Ne potrebujem ga, ker 

imam dežnik. Le moji sorodniki bi morali imeti klobuke,« je odgovorila in 

utrgala nekaj klobukov. Privezala jih je na dežnik in ga 

odprla. DREVO (vrksasana) Dežnik se je napel in odnesel Jelko, žogo in 

klobuke domov.  
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Vsi domači so stali še vedno na cesti in gledali v nebo, kdaj se bo Jelka vrnila. 

SLAP  (parsvottanasana – samo zaklon) Bili so hudi. Oče je že vse razmislil, 

kako jo bo oštel, ker jim dela toliko skrbi. 

Jelka se je spustila k njim na cesto. PREDKLON (uttanasana, počasi se 

dvignemo z okroglim hrbtom) »Kaj me tako gledate?« jih je pozdravila. 

«Žoga je tu!« Spravila jo je babici v žep. 

Mama je hotela prva nekaj reči, a Jelka jo je prehitela in ji dala najlepši 

klobuk. Ko si ga je položila mama na glavo, se je silno razveselila. »Jej! 

Najlepša mama v Ljubljani sem!« GOSKA (parsvottanasana, pri vsaki osebi 

najprej nakažemo, kako si nadene klobuk in nato izvedemo gosko) 

Jelka je vse po vrsti obdarovala. Dedek se je s klobukom na glavi postavil v 

pozor in rekel: »Vendar sem dočakal, da sem postal general!« 

Babica si je odvezala ruto in se pokrila s klobukom. »Malo sem se 

pomladila,« je rekla. »To dobro de.« 

Oče se je premišljeno pokril s klobukom in premišljeno spregovoril: »Čisto 

nepričakovano sem že letos diplomiral in postal profesor.« 

Težko je povedati, kakšno veselje je doživela teta, ko si je položila klobuk 

na glavo. Vzkliknila je: »Čisto zares! Postala sem filmska igralka in moja slika 

bo na prvi strani našega največjega časopisa.«Jelki je ostal le se en 

klobuček. Tega je dala majhni deklici, tako majhni, da je doslej niti opazili 

nismo. Tej deklici je ime Anka in je Jelkina edina in najljubša sestrica. 

Anka si je posadila klobuček na glavo in rekla: »Jaz sem 

zlata ribica.« MIŠKA (adho mukha virasana)  

Tako so bili vsi obdarovani in čisto spremenjeni. Vprašali so Jelko: »Ali zase 

nimaš klobuka?« 

»Ne potrebujem ga. Imam dežnik in moj dežnik je lahko balon.« 

DREVO (vrksasana)  

 

Za zaključek pravljične joge so se otroci ulegli na tla v krog in 

opazovali peščeno uro. Gre za vajo čuječnosti, ki povečuje njihovo 

koncentracijo.  

 

 
Slika 1: Joga v igralnici 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 2: Opazovanje peščene ure – vaja čuječnosti 

Vir: Lasten 
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Evalvacija in rezultati 

Izvajanje joge v skupini pomeni izziv za vzgojitelja, saj mora biti 

prilagodljiv, iznajdljiv, biti mora dober pripovedovalec in mora 

poznati vsaj osnovne asane in njihovo pravilno izvedbo. Ne glede na 

področje dejavnosti, ki jo vzgojitelj izvaja z otroki, je pomembno, da 

sam verjame v to, kar dela. Po končani dejavnosti smo ugotovili, da 

je bila izbrana pravljica primerna za izvedbo pravljične joge, da so 

otroci pravljico z zanimanjem poslušali, ves čas sledili navodilom in 

izvajali gibe. Otroci, ki v skupini večkrat motijo druge, redko 

sodelujejo pri dejavnostih ali pa se jim celo izmikajo, so brez težav 

sledili ter sodelovali in čeprav so imeli možnost, da se ure joge ne 

udeležijo, ali jo predčasno zapustijo, se za to možnost niso odločili. 

Po končani dejavnosti smo se z otroki pogovorili in ugotovili, da so si 

pravljico v celoti zapomnili, če se katerega dela niso mogli povsem 

spomniti, so si pomagali s ponovitvijo asane (giba). Otroci so bili 

zbrani ves čas same dejavnosti, ki je trajala dobrih 40 minut. Ker smo 

jogo izvajali preko celega leta, lahko dodamo tudi to, da se otroci za 

lažje soočanje s stresom tudi sami velikokrat zatečejo k dihalnim 

vajam ali vajam za čuječnost, ki smo jih izvajali na urah joge. Lahko 

potrdimo, da joga pomaga pri koncentraciji in umirjanju stresnih 

situacij. Cilji so bili doseženi.  

 

ZAKLJUČEK 

Joga je gibalna dejavnost, ki je primerna za vse in vsakogar. Pripravi 

nas do tega, da poslušamo svoje telo in delamo po svojih zmožnostih. 

Prav zato je primerna tudi za otroke, saj vsak otrok po svojih 

zmožnostih izvede asano in jo sčasoma nadgradi. Njegov uspeh 

povečuje njegovo motivacijo in pozitivno vpliva na njegovo 

samopodobo. Pravljična joga je otrokom blizu, popelje jih v svet 

domišljije in gibanja, pomaga jim obvladovati stres z različnimi 

vajami, izboljšuje njihovo samopodobo in koncentracijo, izboljša 

njihovo motoriko in še bi lahko naštevali. Najpomembnejši pa je 

odziv otrok. Ko se morajo otroci sami odločiti, ali bi se šli igrat, ali 

gredo raje na jogo in se vsi odločijo za jogo, potem veš, da si na pravi 

poti.  
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Mateja Krajnc: Izdelava referata v OŠ – medpredmetna 

povezava 

 

Povzetek: Izdelava referata je uporabna veščina, s katero se ne 

srečajo vsi osnovnošolci. S tem namenom na osnovni šoli Prebold 

vsako leto izvedemo tridnevni projekt Kraljestvo živali, ki vsebuje 

medpredmetno povezavo. Delo združimo učiteljici računalništva in 

naravoslovja ter knjižničarka z namenom, da učence sedmih razredov 

na zanimiv in produktiven način seznanimo z osnovno strukturo 

referata. Učenci med projektom pod vodstvom mentoric v celoti 

samostojno izdelajo svoj referat. Spoznavanje osnov in izdelava 

referata se je izkazala za zelo koristno in naporno za učence, ampak 

ravno zato tudi za zelo uspešno prakso. Poudarek je na samostojnem 

delu učencev. Učenci so navdušeni nad drugačnim načinom učenja in 

so zato tudi bolj motivirani pri svojem delu. V današnjem času bi 

pričakovali, da učenci obvladajo računalniške programe, vendar v 

glavnem ni tako. 

 

Ključne besede: referat, projekt, medpredmetna povezava, 

samostojno delo, uspešna praksa 

 

Abstract: Writing a report is a useful skill that not all elementary 

school pupils come across. That's why every year at Prebold 

Elementary School we carry out a three-day project called Animal 

Kingdom, which contains an interdisciplinary connection. We 

combine the work of a computer science teacher, natural science 

teacher and a librarian with the aim of introducing seventh grade 

pupils to the basic structure of the report in an interesting and 

productive way. During the project, under the guidance of mentors, 

the pupils complete their assignment completely independently. 

Getting to know the basics and preparing a report turned out to be 

very useful and tiring for pupils, but because of that, it is also a very 

successful practice. The emphasis is on the pupils' independent work. 

Pupils are enthusiastic about a different way of learning and are 

therefore more motivated in their work. In this day and age, you 

would expect pupils to master computer programs, but this is 

generally not the case. 

 

Keywords: report, project, interdisciplinary connection, 

independent work, successful practice 
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UVOD 

V današnjem času si predstavljamo izdelavo referata le v računalniški 

obliki in ne napisanega na roko kot nekoč. To pomeni naprednejša 

uporaba programa za urejanje besedil, ki ga vsi učenci v osnovi šoli 

ne znajo uporabljati. V osnovni šoli računalništvo še vedno ni 

obvezen predmet, ampak izbiren. Nekateri učenci se niti enkrat ne 

izberejo računalništva, kar pomeni, da se ne srečajo z učnimi 

vsebinami, ki so osnova računalništva. Prav tako ni računalništvo 

predmet, ki bi bil nadaljevalen, ampak je enoleten predmet in zato 

so samo določeni učenci pri urejanju besedil, kjer spoznajo izdelavo 

referata. Nekateri so pri multimediji, kjer je poudarek na 

večpredstavnosti in računalniška omrežja, ki imajo poudarek na 

internetu. Referat je krajše strokovno besedilo, ki je namenjeno 

govornemu nastopanju pred točno določeno skupino poslušalcev. 

Poznamo več vrst referatov. Lahko je krajše predavanje, poročilo ali 

govorna vaja iz učne snovi. Najprej izberemo temo. Nato zberemo 

informacije po knjižnih in neknjižnih virih. Sestavimo besedilo, pri 

katerem upoštevamo zahteve referata. Kar pomeni, da vsebina 

temelji na opisih, podajanju informacij, podatkov in dejstev. 

Uporabljamo strokovni jezik. Upoštevamo citiranje, uporabljamo 

ponazorila, navedemo vire in literaturo. Sama zgradba vsebuje 

naslovno stran, kazalo, uvod, jedro, ki je razdeljeno na poglavja in 

podpoglavja, zaključek, vire in literaturo. Dodamo lahko ponazorila 

kot so slike, grafikoni in tabele. Na koncu sledi ustna predstavitev. 

 

Medpredmetno povezovanje 

Vpeljevanje novosti ne more potekati brez dvomov in pomislekov. 

Čeprav ni enostavno, je osmišljanje novosti ključnega pomena. 

Otrplosti, ki jo sproža strah pred novim in neznanim, ne smemo 

zamenjati za sicer razumljivo in po vsem upravičeno željo po 

stabilnosti. Da bi učitelje, spravili v razvojni tek, jim moramo 

pomagati uvideti in razumeti smisel novosti (Pavlič in Škerjanc, 2019, 

str. 49). Učitelji si želimo izboljšati učne metode in oblike dela pri 

pouku, ki predvideva uporabo aktivnega dela učencev, kar je v skladu 

s sodobnimi smernicami za poučevanje naravoslovnih vsebin (Kernel, 

2010, str. 3). »Medpredmetno povezovanje pomeni celostno 

obravnavo učnih vsebin z različnih predmetnih področij. Izvedba 

pouka na način medpredmetnega povezovanja zahteva od vseh 

udeležencev veliko načrtovanja, usklajevanja, timskega dela in 

dogovorov, predvsem kadar je v izvedbo vključenih več izvajalcev« 

(Jančan in Vehovec, 2014, str. 79). Šolski knjižničar prispeva svoj 

delež pri razvijanju informacijske pismenosti in skupaj z učitelji 

uresničuje cilje tega opismenjevanja (Bizjak, 2010, str. 160). Pri 

medpredmetni povezavi računalništva in knjižnice, učenci postanejo 

samostojnejši pri pisanju besedil, ter bolj suvereni pri iskanju 

literature na spletu in v knjižnicah. Pri uporabi najdene literature 

postanejo bolj kritični in ozaveščeni o pomembnosti spoštovanja 

avtorskih pravic (Tisovic, 2016, str. 84). 
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Naravoslovje in IKT 

Učitelji naravoslovja si poučevanja brez vključevanja IKT v današnjem 

času težko predstavljajo. Vloga učitelja pri uporabi vizualizacijskih 

elementov je, da z njimi usmerja pozornost učencev, jih vključuje v 

razlago in prevaja simboliko, sprotno preverja razumevanje in jih 

opozarja tudi na morebitne pomanjkljivosti. Prispevek učitelja k 

večjemu interesu učencev do naravoslovja in boljši kvaliteti znanja je 

zagotovo tudi v tem, da usvaja znanja preko aktivnosti učencev. 

Uporabi IKT se težko izognemo, če želimo, da bo rezultat poučevanja 

višji in znanje učencev kakovostnejše. Možnosti in idej za uporabo IKT 

pri pouku naravoslovja je neomejeno, zato si lahko pomagamo z 

zbranimi predlogi (Moravec, 2016, str. 3). »Zaradi hitrega 

znanstvenega in tehnološkega razvoja mora posameznik za uspešno 

spopadanje z izzivi današnjega časa izkazovati določeno stopnjo 

naravoslovnega znanja oziroma pismenosti« (Kožuh in Plazar, 2021, 

str. 258). V splošnem tehnologija sama po sebi še ne pomeni večje 

kakovosti pouka in učenja. Lahko pa premišljeno načrtovanje in 

izvajanje ustreznih didaktičnih pristopov, ki vključujejo IKT, 

pomembno vpliva na kakovost poučevanja in učenja. Za učitelja in 

pouk je ključen razmislek o ustrezni didaktični uporabi IKT, saj učitelju 

pomaga pri odločanju, kdaj, kako in zakaj naj ga vključi v pouk. IKT 

omogoča vključevanje interaktivnosti, vizualizacije in drugih 

možnosti za podporo kognitivnim procesom, izmenjavo zamisli, lažje 

iskanje, izbiro, izdelavo in shranjevanje učnih gradiv ter bolj 

učinkovito organiziranje učnih aktivnosti. Vključevanje IKT od učitelja 

zahteva poznavanje pristopov za ustrezno uporabo IKT pri pouku in 

znanja za pripravo ustreznih učnih gradiv (Urbančič, Radovan, Bevčič, 

Drožđek, Jedrinović, Luštek idr. 2021, str. 5). Vreš (2012, str. 74) o 

naravoslovju, ki je medpredmetno zasnovan, pravi: 

Naraščajoča diferenciacija in mladostniki, ki so zrasli s 

televizijo, računalnikom in medmrežjem, ki stvarnost doživljajo 

kot celoto, ne pa strukturirano po merilih posameznih disciplin, 

terjajo od nas večjo avtentičnost pouka. Ta že po definiciji terja 

intenzivnejše in globlje povezave med šolskimi predmeti. 

Današnjim mladostnikom bi bilo smiselno ponuditi novo učno 

okolje, ki omogoča izkustveno pridobivanje znanja za reševanje 

realnih življenjskih vprašanj in podpira pristope, ki vključujejo 

avtentično učenje z medpredmetnim načrtovanjem in timskim 

sodelovanjem. 

»Izkustveno učenje učence celostno prevzame, pri čemer pridobijo 

nove izkušnje in nova znanja, ki jih lahko uporabijo v nadaljnjem 

življenju« (Cotič, Zuljan in Plazar, 2019, str. 28). 

 

Primer dobre prakse medpredmetne povezave pri izdelavi referata 

Pri določenih predmetih učenci izdelujejo referate. Učenci nimajo 

dane prave razlage, saj je zato potrebno več časa, ki ga pogostno pri 

samem učnem predmetu ni na razpolago. Učni načrti so s snovjo že 

v osnovi prenatrpani, zato je nerazporejenega časa premalo. To 

pomeni, da morajo učenci določena dejstva vedeti, čeprav niso o tem 

bili dobro poučeni. Tako avtomatsko izstopajo boljši učenci, ki so 
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pripravljeni tudi doma več samostojno delati. Zato smo učiteljici 

naravoslovja, računalništva in knjižničarka prišle do ideje, da z 

medpredmetno povezavo tri dni zaporedoma izvajamo poučevanje 

izdelave referata iz področja naravoslovja z naslovom Kraljestvo 

živali. Pomembno nam je, da imajo vsi učenci enako razlago, enaka 

navodila za zgradbo, navajanje virov in da znajo zapisati bistvo, ki ga 

naloga zahteva. Poleg tega je tudi bistvo uporabe računalnika, 

predvsem programa za urejanje besedil in interneta. 

 

Način dela 

Prvi dan imamo najprej v jedilnici skupno razlago, kjer se zberemo vsi 

udeleženi. Z multimedijsko predstavitvijo začne knjižničarka, kjer 

razloži potek naslednjih dni, bistvo referata in zakaj se ga učimo. 

Pomembne so vrste virov informacij. Ločimo tiskano knjižno besedilo 

in neknjižno besedilo. Knjižno besedilo si učenci izberejo v knjižnici. 

Neknjižno besedilo poiščejo s pomočjo računalnika na internetu. 

Tema referata je Kraljestvo živali, ki je del učnega načrta pri 

naravoslovju. Vsak učenec dobi gradivo v pisni obliki, ki vsebuje 

vzorčno zgradbo referata in naslov svoje živali, ki jo mora predstaviti 

v referatu. 

 

Učence razdelimo v tri homogene skupine. To pomeni, da pri 

razdelitvi skušamo upoštevati učenčeve učne sposobnosti in znanje 

uporabe računalnika. Tako je razlaga približno enako hitra za vse in 

učenci lažje sledijo. Seveda v vsaki skupini določeni učenci izstopajo, 

ki rabijo dodatno razlago in so v primerjavi z ostalimi počasnejši. 

Skupine izmenično delajo v knjižnici, računalniški učilnici in učilnici 

naravoslovja. Izmenjujejo se po določenem času, tako da na koncu 

pridobijo razlago obeh učiteljic in knjižničarke. Da ni zmešnjave, so 

urniki skupin obešeni na vratih učilnic in knjižnice. Na koncu učenci 

poleg referata izdelajo tudi plakat, ki jim bo v pomoč pri predstavitvi 

referata pri naravoslovju. Zadnjo šolsko uro teh dejavnosti izvedemo 

skupno evalvacijo. Učenci s pomočjo vprašanj podajo svoje 

ugotovitve ostalim učencem. 

 

 
Slika 1: Zgradba referata – prva in druga stran 

Vir: Lasten 
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Slika 2: Zgradba referata – tretja in četrta stran 

Vir: Lasten 

 

Učilnica naravoslovja 

Učiteljica naravoslovja s pomočjo interaktivne table razloži vsebino 

referata in na kaj morajo biti pri tem pozorni. Celotno besedilo si 

zapišejo v zvezek naravoslovja. Potem iščejo podatke po ustrezni 

literaturi. Kjer imajo učenci težave, jih učiteljica usmerja in pomaga z 

dodatnimi navodili. Pogosto imajo največ težav z iskanjem točno 

določenih lastnosti živali, kot je dihanje, razmnoževanje ali 

poseljenost. Nekateri učenci niso navajeni na samostojnost, zato je 

pomembno, da se tudi ta veščina pravilno uči v osnovni šoli. 

Potrebno jim je pokazati, kako se išče podatke in informacije. Niso vsi 

podatki vedno izluščeni, kot se to dela predvsem v prvi in drugi triadi. 

Od sedmega razreda naprej je več samostojnega raziskovanja in 

razvijanja svojega mnenja. Ko učenci končajo svoj referat v 

računalniški učilnici, začnejo z izdelavo plakata v učilnici 

naravoslovja. Plakat jim je v pomoč pri govornem nastopu, ko 

predstavljajo referat o svoji živali. Tudi plakat ima svoje zahteve 

izdelave, s katerimi so učenci že zelo dobro seznanjeni v nižjih 

razredih. 

 

 
Slika 3: Skupna pri naravoslovju 

Vir: Lasten 

 

Knjižnica 

Pri knjižničarki skupina spozna pomembnost virov informacij in na 

kakšen način jih lahko zbiramo. Dobijo ustrezno literaturo za svojo 
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žival in se naučijo pravilno citirati uporabljeno gradivo. Vse se si 

zapišejo v zvezek za naravoslovje, poleg ostale vsebine za referat. 

Tukaj se zelo pozna raznolikost učencev. Nekateri so vedoželjni in z 

zanimanjem spremljajo nove vsebine. Medtem, ko nekateri s težavo 

sledijo danim pravilom. Zato je delo z učenci toliko večji izziv. Najbolj 

je pomembna motivacija. Kako motivirati vse in za dalj časa, je težko. 

Zato je delo v skupinah prednost, saj čas hitro mine in je raznoliko. 

Do izraza pride medsebojna pomoč in skupinsko delo. Pri tem si 

morajo učenci deliti literaturo kot so leksikoni in slovarji. Pomagajo 

si pri iskanju ustreznih virov in pri pravilnem izpisovanju le-teh. V 

veliko pomoč sošolcem so sposobnejši učenci, ki rabijo samo eno 

razlago ali navodila. Zato so hitrejši in svoj dodatni čas namenijo 

pomoči svojim sošolcem. 

 

Računalniška učilnica 

Motivacije tukaj ne primanjkuje. Učenci radi delajo z računalniki. Prva 

težava, ki se pojavi je raznolikost predznanja pri delu z računalnikom. 

Nekateri učenci imajo res slabe osnove, kar se pozna skozi celotno 

izdelavo referata. Medtem, ko so nekateri preveč samozavestni in 

mislijo, da poznajo vse, kar pa v resnici ni res. Učitelj je tisti, ki mora 

znati podati vsa ustrezna navodila, ki niso prehitra ali prepočasna, ki 

niso preveč podrobna ali preveč pomanjkljiva. Osnovna skupna 

razlaga temelji na prilagajanju skupine. Skupaj najprej odpremo 

ustrezen program in izdelamo prvo stran. Vsaka prva stran učencev 

naj bi bila približno enaka. Poudarimo tudi, da je naš referat določen 

po naših pravilih. Ponekod je možno odstopanje, vendar glavnina 

velja. Sledijo naslovi in podnaslovi ter vsebina. Pri tem morajo 

uporabiti sloge, ki jih omogoča program. Na ta način tudi vstavijo 

kazalo, ki ga program samostojno izdela. Vsebina je pri učencih 

različna, ker imajo različne naslove. Tukaj tudi porabijo največ časa. 

Nekateri učenci tipkajo brez večjih težav, nekateri pa niti ne poznajo 

dobro tipkovnice. V vsakem primeru je dobra vaja za uporabo 

računalnika. Nazadnje so viri, ki jih s pomočjo navodil pravilno 

oštevilčijo in samo prepišejo, kar so naredili s pomočjo knjižničarke. 

Pri tem spoznavamo vstavljanje redkih znakov v besedilo. Dodati 

morajo internetne vire, na katere jih opozorim že na začetku, da jih 

ne pozabijo shraniti. Vsebina vsebuje tudi slike, katerih vir je internet. 

Večinoma jih že znajo kopirati in prilepiti. Opozorim jih le na ustrezno 

vstavljanje v besedilo in pravilno poimenovanje, ki jim pomaga pri 

izdelavi kazala slik. Posameznikom se razlaga še dodatno prilagodi, 

da tudi počasnejši učenci niso prikrajšani za izdelavo ustreznega 

referata. Na koncu dobijo dodaten čas pri delu v računalniški učilnici, 

medtem ko so se ostali že pripravljajo na predstavitev. 
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Slika 4: Izdelava referata v računalniški učilnici 

Vir: Lasten 

 

Evalvacija 

Zadnjo skupno uro vedno namenimo evalvaciji predhodnega dela, saj 

samo tako lahko ocenimo, ali je bil naš tridnevni projekt uspešen ali 

ne. Vsak učenec za lažjo samorefleksijo dobi vprašanja, na katera 

odgovori. Glavna vprašanja se nanašajo na njihovo mnenje. Zapisati 

morajo, kako se jim je zdel takšen način dela, kaj bi pohvalili in kaj bi 

izboljšali. Odgovore vsak učenec predstavi celotni skupini. Enako 

naredimo tudi učiteljice. Pohvalimo pozitivne stvari in pripomnimo 

slabše, ki so namenjene k izboljšavi prihodnjih skupin. 

 

ZAKLJUČEK 

Vsako leto je izpeljava tega projekta posebna izkušnja za učiteljice 

mentorice in za učence. Le-ti se veliko naučijo, saj se marsikdo prvič 

sreča s celotno izdelavo referata, saj v osnovni šoli ni obveznega 

predmeta računalništva, kjer bi se tega naučili vsi učenci. Kasneje pa 

se to znanje od njih enostavno pričakuje. Učenci si pomagajo med 

seboj, kar nanje deluje izredno pozitivno. Učiteljice in knjižničarka pa 

se med seboj dopolnjujemo, kar je ključnega pomena za izboljšanje 

kvalitete našega dela. Negativne izkušnje skušamo izboljšati, 

pozitivne pa obdržimo. Na koncu projekta ob skupni evalvaciji vedno 

spoznamo, da smo uresničili svoje cilje in celo nadgradili svoja 

pričakovanja. Kar je glavno vodilo za naše naslednje projekte, ki se 

vedno spreminjajo in izboljšujejo. 
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Marija Krkoč: Pasje tačke v vrtcu 

 

Povzetek: Aktivnosti in terapija s pomočjo živali postajajo vse bolj 

razširjene v izobraževalnih ustanovah. Veliko raziskav je pokazalo, da 

ima vključitev živali, v mojem primeru pes, koristi in pozitivne učinke 

na socialni, gibalni, emocionalni in kognitivni razvoj predšolskega 

otroka. Že opazovanje živali otroku vzbudi iskrivost in radost. Fizični 

stik z njo pa otroku omogoča  občutek varnosti, zaželenosti in 

nežnosti.  Žival otroku krajša čas, zadovoljuje potrebe po nežnosti, 

ter daje podporo ob žalosti. Tekom obiskov terapevtskega psa v 

vrtčevski skupini otrok, starih med 3 in 4 leta, sem želela omogočiti 

neposreden stik vsem predšolskim otrokom, predvsem pa tistim, ki 

izkušenj z živim bitjem nimajo, ter ugotoviti čustvene odzive otrok 

pred in po obisku. Ugotovila sem, da so se otroci terapevtske živali 

pred aktivnostjo veselili in izrazili željo po ponovnem srečanju s 

psičko.  

 

Ključne besede: terapevtski pes, aktivnosti z živaljo, predšolski otrok 

 

Abstract: Activities and therapy with the help of animals is getting 

more and more widespread in educational institutions. Many studies 

have shown that including animals – in my case a dog-has positive 

effects on motor skills and on social, emotional and cognitive 

development of a preschool child. Even if a child is only observing the 

animal it makes him feel joyful. When there is a phyisical contact 

between a child and the animal, the child feels safe and wanted. The 

animal teaches the child how to be gentle. The animal makes the 

childs' time pass more quickly, satisfies his needs for tenderness and 

provides support during grief. During the visits of the therapy dog in 

the kindergarten group of children aged between 3-4 years old, my 

primary goal was to enable all children with physical contact with the 

dog, especially to those who do not have any animals at home. My 

second priority was to observe emotional responses of the children 

before and after visit. My conclusion was that the children were very 

excited before the visit of the therapy dog. They also expressed their 

desire to meet the dog again. 

 

Keywords: therapy dog, activities with an animal, preschool child 
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UVOD 

Trampuž (2014, str. 18) pravi: »Psi so bili v zgodovini ljudem koristni, 

saj so opravljali številne naloge. Danes so predvsem nenadomestljivi 

družabniki in družinski ljubljenčki. Živijo in ravnajo v skladu z 

vrednotami, ki jih ljudje cenimo. Nepogrešljivi so tudi pri opravljanju 

različnih nalog, ob katerih odpovedo celo najsodobnejše naprave. 

Mnogo lepega, kar nam psi prinašajo, lahko z nekaj premisleka in 

dobre volje postane del življenja na šoli.« 

 

Del pasjega življenja in radosti je prinesla v naš vrtec pod Kamniško-

Savinjskimi Alpami tudi moja psička Fiona, s katero sva aktiven 

terapevtski par pri Slovenskem društvu za terapijo s pomočjo živali 

Ambasadorji nasmeha. Enkrat tedensko sva med mesecem marcem 

in majem risali široke nasmehe otrokom v vrtcu in tako ustvarili vrtec 

še bolj topel, iskriv in domač. Spremembe, ko se nam je psička 

pridružila v vrtcu, so bile večja motivacija za delo, sproščenost, 

kvalitetnejši medosebni stiki, potrpežljivost, empatija, veselje in 

iskrenost. To so bili tudi moji načrtovani cilji, ki sem si jih zadala in 

tudi izpolnila. Z rednimi obiski v vrtcu nadaljujeva tudi v prihodnjem 

šolskem letu in mogoče spodbudiva še kakšnega pasjeljubca, da se 

nama pridruži predajanju živalske ljubezni naokrog. 

 

Odnos ljudi do živali nekoč in danes 

Živali so imele v zgodovini človeštva ključno vlogo. Sprva so bile 

pomemben vir hrane, imele so religiozni, ter kulturni pomen, kasneje 

so jih udomačevali in jih uporabljali za delo, prevoz, oblačila in 

zaščito. Zgodovinski viri dokazujejo prijateljski odnos med človekom 

in volkom v času, ko se je človek preživljal z lovom in nabiralništvom. 

Z udomačevanjem volka se je razvijal domači pes, ki je pomagal 

lastniku pri lovu. Volk, torej pes pa ima podoben socialni sistem, ter 

lovi podoben plen kot človek. Ta medsebojna pomoč je prerasla v 

prijateljsko vez, ki traja še danes. Psi so urni, okretni, vzdržljivi. 

Zmorejo preživeti in delati v neprijaznih okoliščinah, denimo v hudem 

mrazu. Zelo dobro slišijo in odlično vohajo. Ključno je bilo, da je pes 

s človekom rad sodeloval. Prav zato se je tako zlahka vključil v delo in 

življenje ljudi, brez težav se je prilagajal vedno novim pričakovanjem 

(Trampuž, 2014, str. 15). 

 

Psi so bili v zgodovini ljudem predvsem koristni, medtem ko so danes 

nenadomestljivi hišni ljubljenčki. Ob vseh teh pasjih vlogah pa se je 

pričelo razvijati tudi novo področje – terapija z živalmi. V stari Grčiji 

so verjeli v zdravilno moč psov, zato so jih imeli celo za koterapevte 

v zdravilnih templjih. Tudi v nekaterih drugih območjih sveta so v 

različnih obdobjih verjeli v pozitivne učinke sobivanja živali z ljudmi, 

skrb za njih in sprejemanje odgovornosti (9. stoletje v Belgiji, 18. 

stoletje v Angliji, 19. stoletje v ZDA itd.). Leta 1953 je ameriški otroški 

psihoterapevt dr. Boris Mayer Levinson (1907–1984) po naključju 

odkril terapevtske koristi terapije s pomočjo živali. Med dajanjem 

terapije molčečemu in umaknjenemu devetletnemu dečku je opazil, 

da se je otrok odprl in se pogovarjal le z Levinsonovim psom 
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Jingelsom, ki je bil prisoten med terapijami. Svoje odkritje in idejo o 

možnosti uporabe psa v terapiji je leta 1961 predstavil svojim 

sodelavcem na letni konferenci združenja psihologov v New Yorku ( 

PET THERAPY, kasneje pet-oriented child psychotherapy). Prvi je 

objavil znanstveno delo o terapiji z živalmi. Zato prav njemu 

priznavamo pionirstvo na področju sodobnega dela s terapevtskimi 

psi. Pojasnil je, da so živali sposobne pospešiti razvoj odnosa med 

terapevtom in pacientom. Prepričan je bil, da je človekova notranja 

potreba povezovati se z naravo, še posebej v kaotičnem okolju. Sprva 

je doživel neodobravanje in posmeh s strani znanstvenikov. Mnenje 

se je spremenilo, ko so našli zapiske psihologa Sigismunda Freuda, v 

katerih omenja pozitivne učinke njegovega psa na terapijah. Oba sta 

potrdila ugotovitve, da prisotnost psa med terapijo ugodno vpliva na 

pacienta, klient se umiri in je bolj sodelovalen. Pet therapy tako 

zaznamuje začetek raziskav in zanimanja za psihofizične učinke 

sodelovanja, sovplivanja človeka in živali. Žival se začne obravnavati 

kot partner v terapiji in ne več kot žival, ki se jo izkorišča (Ambasadorji 

nasmeha, b. l.).  

 

Terapevtski pes – Fiona 

Od 60. let prejšnjega stoletja pa do danes se je delo s terapevtskimi 

psi in drugimi živalmi (v Slovenskem društvu za terapijo s pomočjo 

živali AMBASADORJI NASMEHA, katere članici sva tudi midve s 

psičko, uporabljamo v terapevtske namene tudi  mačke, polže itd.) 

močno razmahnilo. Terapevtski pari obiskujejo otroke v vrtcih, šolah, 

prihajajo med osebe s posebnimi potrebami, mladostnike, ter 

starostnike, ter jim po svojih najboljših močeh pomagajo. Sodelujejo 

pri delovnih terapijah, fizioterapijah, krajšajo čas v domovih za 

starostnike, sodelujejo pri vzgoji in izobraževanju. Delo terapevtskih 

psov je zelo raznoliko in konkretno, vse pa je odvisno od ciljne 

populacije. Delo je lahko individualno oziroma skupinsko. 

Terapevtski par mora biti usposobljen za delo z uporabniki.  

 

Ker sem tudi sama vodnica terapevtskega psa, bom v naslednjih 

vrsticah opisala, kakšne so lastnosti terapevtskega psa, ter 

vključevanje le-tega v vzgojno-izobraževalne ustanove: preko 

aktivnosti s pomočjo živali in terapije s pomočjo živali. Za terapijo in 

aktivnosti s pomočjo psov ni primeren prav vsak pes, kajti tudi 

najboljša socializacija psa ne more spremeniti njegov karakter. 

Pasma, spol in velikost psa ni pomembna. Kot že rečeno, 

najpomembnejši je njegov značaj.   

 

Pes, primeren za terapijo, mora biti stabilna in v sebi umirjena 

osebnost. Biti mora vodljiv, zaupljiv, poslušen, naklonjen vsem 

ljudem, ne samo tistim, ki jih pozna. Gneče, nenadnih in sumljivih 

gibov in zvokov ne sme doživljati kot grožnjo. Mora imeti izredno 

visok tolerančni prag tako za ljudi kot za druge živali. In nenazadnje: 

mora biti čist, urejen, veterinarsko pregledan, predvsem pa mora v 

svojem delu uživati (Ilič, 2013, str. 14).Terapevtski pes vedno dela v 

paru s svojim vodnikom. Tako kot pes mora biti tudi njegov vodnik 
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stabilna in dobro izšolana oseba, ki s pomočjo živali kot motivacijska 

sila izboljšujeta zdravljenje in nudita izobraževalno, rekreacijsko 

podporo za izboljšanje kvalitete življenja. Psu je vedno v oporo, da ta 

lahko pri svojem delu uživa. Psa motivira, ga varuje, je nanj  pozoren, 

po koncu pa ga sprosti in pohvali za dobro opravljeno delo. Dokler 

vodnik in pes delata kot povezan tim, je delo prijetno, učinkovito, 

polno vzajemne energije in zagona (Ilič, 2013, str. 18). V vzgojno-

izobraževalnih ustanovah vključujejo terapevtske pse preko 

aktivnosti s pomočjo živali (APŽ) in terapije s pomočjo živali (TPŽ).  

 

Definicija aktivnosti s pomočjo živali je v tem, da aktivnosti temeljijo 

predvsem na stiku človeka in živaljo (uporabniki žival krtačijo, božajo, 

opazujejo trike, dajejo in skrivajo priboljške, skupaj z vodnikom 

peljejo na sprehod itd.), ni specifičnih ciljev medsebojne interakcije, 

načrtovanje je le grobo načrtovano. Vsebina obiska je spontano 

prilagojena trenutni situaciji, enako pa velja tudi za dolžino obiska. 

Pri terapiji s pomočjo živali gre za ciljno usmerjeno pomoč, pri kateri 

je žival, ki mora ustrezati specifičnim kriterijem, človeških fizičnih, 

socialnih, emocionalnih in/ali kognitivnih funkcij. Izvaja se na 

različnih področjih in poteka v skupini ali individualno. Potek obiska 

se dokumentira in oceni (Ambasadorji nasmeha, b. l.). 

 

Obiski terapevtskega psa v vrtcu 

Prisotnost psa spodbudno vpliva na kognitivni, motorični in socialni 

razvoj otroka, posredno pomagajo k boljši socialni interakciji in 

komunikaciji med ljudmi. Žival lahko otroku krajša čas, kadar je 

osamljen, daje mu nežnosti, kadar si je zaželi, kadar pa je otrok 

žalosten, mu je v uteho, saj se ji lahko potoži, pa mu žival ne bo nikoli 

oporekala ali ga kregala (Marinšek in Tušak, 2007). Marsikateremu 

otroku živali pogosto niso dostopne, hkrati pa ni dovolj, da otrokom 

le pripovedujemo o njihovih lastnostih. Opazovanje živali namreč 

nikakor ne more nadomestiti neposrednega stika z njo. In prav zato 

je bil moj prvotni namen, da v vrtcu, kjer sem zaposlena, otrokom 

nudim in omogočim fizični kontakt s svojo terapevtsko psičko Fiono. 

 

S Fiono, našo triletno družinsko psičko, pasme Irski mehkodlaki 

pšenični terier, sva opravili mednarodno priznan izpit za psa 

spremljevalca (BBH), v letošnjem letu pa tudi tečaj za terapevtski par 

v Društvu za terapijo z živalmi Ambasadorji nasmeha, kjer sva aktivni 

par. Imava dokazilo oz. certifikat »Terapevtski par«, ki nama 

omogoča delo v vrtcih ter drugih ustanovah. Certifikat se letno 

obnavlja z izobraževanjem za vodnika živali ter preverjanjem 

sodelovanja med psom in vodnikom. Še preden sva zaključili z 

usposabljanjem, pa je v meni že tlela želja, da bi se mi Fiona enkrat 

na teden pridružila v moji skupini v vrtcu Antona Medveda Kamnik, 

kjer sem zaposlena kot vzgojiteljica. Ta ideja se mi je zdela izredno 

inovativna, saj je omogočen drugačen pristop do vzgoje in 

izobraževanja. Ko sem svojo idejo predala ravnateljici ter 

pomočnicam ravnateljice, so mi dale takoj zeleno luč, da projekt tudi 

izpeljem. 

https://ambasadorji-nasmeha.si/
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Pri vključitvi psičke v vzgojno-izobraževalni proces sem si zadala 

nekaj najpomembnejših ciljev, ki sem jih v skupini otrok starosti 3 do 

4 leta želela doseči. To so bili: 

− omogočiti telesni stik z živaljo, 

− razvijati naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do vseh živih 

bitij, 

− spodbujati in razvijati socialne stike, 

− povečati pozornost in koncentracijo. 

 

Fiona je bila prisotna vsak petek od marca do maja, skupaj je naneslo 

8 obiskov. Z nami je preživela približno šolsko uro, seveda je bilo 

odvisno od Fionine pripravljenosti za delo. Moji starši pa so bili tako 

prijazni, da so Fiono pripeljali in odpeljali domov. 

 

Kinološka urica v vrtcu – primer dobre prakse 

Predpriprava na aktivnost 

Pred vsakim obiskom Fiono in sebe ustrezno pripravim za delo. 

Najino delovno torbo napolnim z ogromno pripomočki, katere potem 

po potrebi uporabim (pasji računalnik, čarobna preproga, kocka, 

knjige, črkovadba, žogice, cufe itd.).  V torbi seveda ne smejo 

manjkati slastni proboljški, posoda za vodo, odejo, na katero se lahko 

umakne in Fionine dokumente (potni list, zdravniško spričevalo, 

rezultate preiskave blata, potrdilo ustanove – vrtca, ter podpise 

staršev, da se strinjajo z obiskom terapevtskega para v skupini). 

Preden prideva v skupino, Fiono sprehodim v okolici vrtca, da opravi 

svoje potrebe. Pri vhodu ji nato očistim tačke ter nadenem delovno 

oprsnico. Sodelavka, ki dela z menoj v skupini, otroke že pred najinim 

prihodom umiri in pripravi na obisk psičke. Ob prihodu v igralnico 

Fiono sprehodim po prostoru, da ga prevoha in spozna. Že to je 

otrokom vedno izredno zanimivo. Otroke tudi poprosim, da mi 

pomagajo pripraviti njen prostor. Določeni prinese napolnjeno 

posodo z vodo, drugi pa pripravi odejo. Pri delu uporabljava veliko 

različnih pripomočkov in igric. Koliko jih uporabiva na enem obisku, 

pa je odvisno od več dejavnikov: počutja živali, velikosti prostora, kjer 

se obisk odvija, ter klime v skupini tisti dan. 

 

 
Slika 1: Fiona pred obiskom v vrtec  

Vir: Lasten 
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Različne aktivnosti 

Prva najina kinološka urica v moji skupini je bila predvsem uvodna. 

Preko aplikacij so usvojili pravila pravilnega obnašanja in rokovanja s 

psom, spoznali pasjo anatomijo, razlike med človekom in psom, 

preko dotikov občutili  mehko dlako in jo primerjali s svojimi lasmi. 

Pogovor je nanesel tudi, kdo ima doma že kakšno domačo žival in ali 

se kdo boji kužka. Le dva otroka imata psa, eden izmed njiju celo dva. 

Nihče se kužka ni bal. Sledila je Fionina naloga, da iz njene »čarobne 

preproge« poišče skrite priboljške, ki so ji jih otroci pred tem skrili. 

Fiona je z užitkom iskala priboljške, otroci so za najdene briketke 

izvajali »mišji aplavz« (ploskanje s kazalci, da aplavzi niso preglasni). 

Z veseljem je otrokom pokazala vse pasje trike, na koncu pa so ji 

ponudili priboljšek. Zelo zanimivo se mi je zdelo, da ravno deček in 

deklica, ki imata doma hišnega ljubljenčka, Fioni nista želela dati 

briketka. Bila sta tudi izmed vseh do Fione najbolj ravnodušna. Enako 

se je dogajalo ob naslednjih obiskih. Ob zadnjem, osmem obisku, ko 

smo zamenjali prostor, imeli smo gibalno urico v telovadnici, pa sta 

jo oba božala in pocrkljala s priboljškom.  

 

 
Slika 2: Fiona med aktivnostjo na vrtčevskem igrišču 

Vir: Lasten 

 

Aktivnosti s Fiono sem prilagajala glede na prostor in vzdušje otrok v 

tistem dnevu. Če sem denimo aktivnost načrtovala v telovadnici, smo 

izvajali prilagojene športno-gibalne aktivnosti skupaj s Fiono. 

Pripravila sem poligon, ki ga je lahko izkusila tudi psička. Najprej je 

ona pokazala vaje, nato so se ji pridružili še otroci (rekviziti: tunel, 

gred, palice za slalom, obroči, itd.). Fiona je bila čudovit motivator za 

razvijanje gibalnih spretnosti.  
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Slika 3: Fiona skupaj z otroki posluša zgodbo 

Vir: Lasten 

 

Kinološko urico smo izpeljali tudi tako, da sem skrbno izbrala 

slikanice in knjižice s »pasjo« vsebino, ter jo primerno interpretirala. 

Vselej pa je bilo prisotnega veliko božanja, ljubkovanja, skrivanja 

priboljškov ob in na otrokovem telesu, da so občutili tudi moker, 

hladen Fionin smrček in zaznavali žival na drugačen način. Smešna se 

jim je zdela tudi naloga, ko smo odprli pašteto, jo povohali, nato pa 

si namazali pašteto na roko. Fiona jo je z veseljem polizala z otroških 

rok. Med enim in drugim obiskom sem jim pripravila sestavljanke 

fotografij Fione, pasji spomin, različne aplikacije s katerimi so razvijali 

različne matematične ter različne slikanice za spodbujanje jezikovnih 

veščin. Otroci so bili med vsakim obiskom pozorni, sodelovalni, željni 

stika in aktivnosti, na pobude so se odzivali ter upoštevali navodila. 

Fiono sem med aktivnostmi spodbujala, vodila, ko je potrebovala 

počitek in odmik, pa sprostila. Ob zaključkih vsakega obiska so otroci 

pomagali pospraviti Fionine stvari v torbo. Ob vsakem končanem 

obisku so otroci rekli, da si še želijo, da Fiona pride na obisk. Že po 

prvem obisku sem opazila, da so se deklice pričele igrati simbolno 

igro, lastnice živali in Fione. Deklica, ki izredno malo govori, je 

sodelovala v pogovoru, odgovarjala na vprašanja, iz njenih oči pa je 

velo zadovoljstvo in sproščenost. Večkrat sem zaznala, da so se med 

seboj pogovarjali, da ne smejo kričati, ker kužki veliko bolje slišijo. Na 

sprehodih so primerjali mimoidoče kužke in jih primerjali s Fiono. Po 

obiskih sem opazila, da je bila skupina bolj mirna, klima pa sproščena. 

Iz vseh obiskov v skupini lahko potrdim dejstvo, da otroci ob stiku z 

živaljo veliko lažje vzpostavijo socialni stik, žival jih pomiri, aktivnosti 

z njo pa pripomorejo, da otrok vztraja pri nalogah in je bolj motiviran. 
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Slika 4: Fiona med delom 

Vir: Lasten 

 

Menim, da je za predšolske otroke tako izkustveno učenje s psom v 

varnem, sproščenem okolju vrtca izrednega pomena. Preko 

aktivnosti z živaljo otrok doživlja pozitivno izkušnjo, ki je 

vseživljenjskega pomena. Predšolski otroci namreč uspešno dosegajo 

zastavljene cilje, pridobivajo na samozavesti in usvajajo različna 

znanja preko procesov razmišljanja, čustvovanja, zaznavanja in 

delovanja. Moji redni obiski s terapevtsko psičko Fiono se bodo 

nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu, ko se vključujeva v Mrežo 

šolski pes, ki združuje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki v svoje 

delo redno vključujejo delovanje terapevtskega psa. 

 

 

ZAKLJUČEK 

Prepričana sem, da so redni, tedenski obiski psičke Fione pripomogli 

h kvalitetnejšemu in bolj polnemu življenju otrok. Sam obisk je 

nemirne otroke pomiril, tistim bolj tihim, pa je bila psička vzpodbuda 

za pogovor s sovrstniki. Na splošno je bilo opaziti velik napredek na 

področju socializacije. Vsi otroci so se izredno veselili obiska Fione, 

na katerih so razvijali empatijo, oblikovali so pristen, odgovoren  in 

spoštljiv odnos do živali, ter se naučili, kako skrbeti za živo bitje. Med 

vsemi zgoraj naštetimi cilji, ki sem si jih zadala s tedenskimi obiski 

terapevtskega psa, je bilo tudi spodbujanje in razvijanje socialnih 

stikov, ter terapevtsko vplivati na počutje predšolskega otroka, 

predvsem pa nuditi otrokom telesni stik s psičko, ki dokazano 

pozitivno vpliva na čustven razvoj otroka in povečuje pozornost ter 

koncentracijo. 
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Nina Kržič: Reagiraj! Nisi sama – nisi sam: projekt o 

ozaveščanju problematike nasilja  

 

Povzetek: Problematiko nasilja je treba naslavljati, saj se kot 

pedagoški delavci soočamo z izzivi, o katerih moramo biti dobro 

poučeni, zato je pomembno, da so že bodočim pedagoškim delavcem 

na voljo kakovostna, teoretična in praktična izobraževanja in 

predavanja. Zaradi pomanjkanja poznavanja tovrstnih vsebin v okviru 

študija smo se študentke različnih študijskih smeri odločile, da 

zasnujemo projekt, s katerim smo opozarjali na različne pojavnosti 

nasilja ter iskali različne možnosti za ustrezno reagiranje nanj. Namen 

projekta je bil ozaveščati, opolnomočiti in opogumiti (bodoče) 

pedagoške delavce, da bi ob zaznavi nasilja znali primerno reagirati. 

S pomočjo uporabnih vsebin, ki smo jih objavljali na družabnih 

omrežjih, smo želeli povečati senzibilnost do zaznave nasilja, gostili 

smo predavanja strokovnjakov, ustvarili poučna videoposnetka, 

kasneje pa smo izvedli še preventivne delavnice v nekaterih razredih 

osnovne šole.  

 

Ključne besede: nasilje, preventiva, projekt, šola 

 

Abstract: As educators we face multiple challenges in our workplace 

and preventing violence is one of many. Therefore, it is important 

that high-quality, theoretical and practical education and lectures 

are available for future educators. Due to the lack of knowledge of 

this type of content within the course of studies, we decided to 

design a project, with which we drew attention to various 

occurrences of violence and looked for different options for an 

appropriate response to it. The purpose of the project was to raise 

awareness, empower and encourage (future) educators so that they 

know how to react appropriately when they perceive violence. We 

wanted to increase sensitivity to the perception of violence with 

publishing useful content on social networks. We also hosted many 

lectures by experts, created educational videos and held preventive 

workshops in a few elementary classes. 

 

Keywords: violence, prevention, project, school 
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UVOD 

Nasilje pušča trajne posledice, še posebno takrat, kadar je 

spregledano ali ignorirano. Naslavljanje nasilja pogosto ostaja tabu, 

zato je pomembno, da se o dotični tematiki veliko govori, ozavešča 

in izobražuje. Zaradi pomanjkanja obravnave teh vsebin smo se kot 

študentke Pedagoške Fakultete Univerze na Primorskem odločile 

narediti spremembo na tem področju. Pod mentorstvom doc. dr. 

Mateje Marovič in asist. dr. Marka Gavriloskega, smo ustvarile 

projekt z imenom Reagiraj! – Nisi sama, nisi sam. Že prvi del imena 

zaobjame poslanstvo projekta, dodatek nisi sama, »nisi sam« pa tako 

žrtvam, kot (bodočim) pedagoškim delavcem sporoča, da ravno 

zaradi medsebojne povezanosti različnih institucij niso sami in se v 

vsakodnevnem soočanju ozaveščanja in preprečevanja nasilja 

morajo povezovati. Celotno idejo smo podrobneje opisali ter jo 

opremili še z gesli: ozavesti, prepoznaj, aktiviraj (se) in preprečuj, ki 

še bolj nagovarja pedagoške delavce in širšo publiko.  

 

Oblike nasilja 

Nasilje se definira z zlorabo moči, kjer je eden od subjektov močnejši 

od drugega. Močnejši subjekt šibkejšega zlorabi psihično, fizično, 

čustveno, spolno, socialno, materialno ali na način, kjer drugega 

poškoduje, nedovoljeno posega v njegovo dostojanstvo ter 

človekove pravice (Lešnik Mugnaioni, 2012). Fizično ali telesno 

nasilje se dogaja, kadar povzročitelj nasilja nad žrtvijo uporabi fizično 

moč, ji povzroči bolečino, jo poškoduje, s tem pa v njej vzbuja strah 

in ponižanje (Filipčič in Klemenčič, 2011). Fizično nasilje pušča vidne 

posledice na telesu, ki se kažejo v obliki modric, ran, odrgnin, opeklin, 

zlomov, zvinov in drugih poškodb telesa (Društvo za nenasilno 

komunikacijo, 2010). Kadar pa povzročitelj nasilja zlorabi svojo moč, 

brez uporabe fizične sile, to štejemo pod psihično nasilje. Pri tem 

uporablja besede in vedenja, ki žrtev nasilja ponižajo, ustrahujejo, jo 

razvrednotijo, storilec žrtev žali, jo podkupuje, čustveno izsiljuje, 

pogojuje ljubezen, ji grozi in kako drugače škoduje (Društvo za 

nenasilno komunikacijo, 2010). Tovrstno nasilje v žrtvi vzbudi strah, 

občutek ogroženosti, manjvrednosti, ponižanje in stisko (Zakon o 

preprečevanju nasilja v družini, 2008). Pod spolno nasilje spadajo vsa 

dejanja spolne narave, ki jih oseba čuti kot prisilo ali pa jih zaradi 

svoje stopnje razvoja ni zmožna razumeti. Spolno nasilje se zgodi, ko 

je žrtev prisiljena (fizično, psihično, ekonomsko) v aktivnosti spolne 

narave, s tem storilec izkazuje željo po nadvladi in izkazovanju. 

Spolno nasilje je tudi neprimerno komentiranje, dotikanje, 

otipavanje, siljenje h gledanju pornografskih vsebin (Društvo za 

nenasilno komunikacijo, 2010). Spletno nasilje je pojav, kjer se 

povezuje več oblik nasilja. Spletno nasilje je ponavljajoče, 

zlonamerno, sovražno vedenje posameznika ali skupine, s katerim 

želi škodovati drugemu posamezniku ali skupini. Povzročitelj nasilja 

pri tem uporablja žaljivke, grožnje, se iz žrtve norčuje (zasebno ali 

javno), čustveno manipulira, jo izsiljuje (besedno, s fotografijami, 

videoposnetki …), zalezuje, pošilja, snema ali deli fotografije brez 

privolitve. Ključna značilnost tovrstnega nasilja, kar otežuje kazenski 
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pregon, pa je možnost anonimnosti, kar daje povzročitelju še večjo 

moč (Brečko, 2019). Medvrstniško nasilje je vsaka oblika psihičnega, 

fizičnega, spolnega, spletnega ali materialnega nasilja med 

posamezniki ali skupino otrok oziroma vrstnikov, kjer se žrtev počuti 

ogroženo, manjvredno, izločeno (Mugnaioni, Klemenčič, Filipčič, 

Rustja in Novakovič, 2016). Medvrstniško nasilje je dlje trajajoče in 

sistematično, med žrtvami, povzročitelji in opazovalci pa se ustvari 

odnos soodvisnosti, zaradi česar je potrebna intervencija odraslih 

(Sulivan v Mugnaioni idr., 2016, str. 10).  

 

Posledice nasilja 

Občutljivost, strpnost in pogovor brez predsodkov so ključni, kadar 

se pogovarjamo z žrtvijo nasilja. Pred tem je zelo pomembno, da 

vzpostavimo pristen in zaupen odnos, saj so posledice, ki jih nasilje 

pusti na otroku zelo raznolike:  

− Fizične oziroma telesne posledice se kažejo kot modrice, 

odrgnine, opekline, zanemarjanje higienskih navad, otopelost, 

utrujenost, motnje spanja, močenje postelje, izguba ali 

povečanje telesne teže. 

− Emocionalne posledice nasilja se kažejo kot strah, depresija, 

sram, jeza, samopoškodbeno vedenje, nemoč, psihosomatske 

bolezni. 

− Vedenjske posledice se odražajo z bežanjem od doma, 

odsotnostjo od pouka, pasivnostjo, agresivnim vedenjem, 

pretiranim iskanjem pozornosti ali bežanjem pred pozornostjo, 

pretirano prijaznostjo, ustrežljivostjo, zgodnjo zrelostjo in 

odgovornostjo. 

− Socialne posledice se kažejo v umiku in izogibanju stikov s 

prijatelji in družino, težjemu reševanju in pogostejšemu 

spuščanju v konflikte, nezaupanju v odnose in otopelosti. 

− Kognitivne posledice se kažejo kot prevzemanje vzorcev nasilja z 

namenom doseganja lastnih ciljev, najpogosteje te posledice 

sovpadajo z upadom samozavesti, občutkom krivde in povečanim 

občutkom jeze (Bašič, 2014). 

 

Bašič (2014) poudarja, da vsak otrok izkušnjo nasilja doživlja drugače, 

nekateri jo tudi preživijo, brez da bi pokazali vidne reakcije. Lestvica 

faktorjev, ki nakazujejo na nasilje, se razlikuje tudi od starosti, spola, 

odnosov s starši, oblike in pogostosti nasilja, od oblik podpore in 

posledic oziroma učinkov nasilja na otroka (prav tam).  

 

Izobraževanje, ozaveščanje in preventiva na področju 

prepoznavanja in preprečevanja nasilja v šoli 

Šola otroku predstavlja varovalen dejavnik, zato je zelo pomembno, 

da se otrok v njej počuti varno in sprejeto. Izobraževanje, 

ozaveščanje o nasilju, preventivne delavnice in nenasilna kultura šole 

vplivajo na zmanjševanje tveganja pojavnosti nasilja (Lešnik 

Mugnaioni, 2012). Ustrezne kakovostne izobraževalne vsebine 

poskrbijo za podučenost in pripravljenost pedagoških delavcev na 

njihovem delovnem mestu. S pomočjo kontinuiranega, aktualnega, 
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teoretičnega in praktičnega znanja so pedagoški delavci bolj 

ozaveščeni in pripravljeni na obravnavane tematike, saj imajo za to 

dovolj znanja in izkušenj (Carter, Stephenson in Strnadová, 2011). 

Šole problematiko nasilja naslavljajo in o njej izobražujejo s pomočjo 

preventivnih delavnic, ki so del vzgojnega načrta šole. Dobro 

zasnovani projekti, preventivne delavnice, šolska pravila in hišni red 

pripomorejo k povezovanju ljudi in udejanjanju ustrezne šolske 

klime. Šole morajo imeti tudi dobro zasnovane načrte in strategije za 

spoprijemanje s problematiko nasilja, vodstvo mora prav tako 

poskrbeti za dodatno senzibilizacijo pedagoških delavcev (Lešnik 

Mugnaioni, 2012). Preventivno delo na šolah obsega sodelovanje 

med sodelavci in različnimi institucijami, med učenci ter starši. 

Preventivne delavnice in ozaveščanje o problematiki nasilja je treba 

sistematično in kontinuirano uvajati že v zgodnjih starostnih 

obdobjih. S pomočjo le-teh učenci pridobijo znanje na področju 

prepoznavanja nasilja ter iskanja ustreznih oblik pomoči, s katerimi 

pomagajo sebi ali vrstnikom (Lešnik Mugnaioni, 2012).  

 

Kot primer dobre prakse, ki vsebuje področja preventive, 

prepoznavanja in senzibilizacije (bodočih) pedagoških delavcev na 

področju nasilja, predstavljam projekt Reagiraj! Nisi sama – nisi sam, 

ki sem ga skupaj s kolegicami in mentorjema soustvarila v študijskih 

letih na Univerze na Primorskem, Pedagoški fakulteti. 

 

 

Projekt Reagiraj! Nisi sama – nisi sam 

V svojih študijskih letih na Pedagoški fakulteti, Univerzi na 

Primorskem, sem skupaj s svojimi študijskimi kolegicami leta 2017 

zasnovala projekt, ki smo ga poimenovali Reagiraj! Nisi sama – nisi 

sam. Ideja o projektu se je razvila iz želje po znanju o pojavnosti 

nasilja, o ustreznem reagiranju, o poznavanju zakonodaje. Želele smo 

se počutiti kompetentne, saj smo vstopale v vzgojno-izobraževalne 

institucije, v katerem so pedagoški delavci vsakodnevno soočeni s 

tovrstnimi izzivi. S pomočjo mentorja asist. dr. Marka Gavriloskega 

smo si postavile cilje, ki so nas vodili pri izgradnji projekta. Ključni 

namen projekta je bil zagotoviti ustrezne in dostopne informacije 

bodočim pedagoškim delavcem, ki se bodo na svoji strokovni in 

službeni poti soočali s tematiko prepoznavanja nasilja, z znaki 

oziroma indikatorji nasilja, s preventivo, prijavo in ozaveščanjem o 

nasilju, ob enem pa smo želele v študentih vzbuditi senzibilnost do 

omenjene tematike. Naš projekt so v nadaljevanju vodila ključna 

gesla: ozavesti, preprečuj, reagiraj, prepoznaj in aktiviraj (se). Vsa ta 

gesla nagovarjajo (bodoče) pedagoške delavce in širšo javnost, da 

ozavestijo razsežnost nasilja, da ga lahko prepoznajo, preprečujejo 

nasilna dejanja z ničelno toleranco do nasilja, ob nasilnih dogodkih 

(ali sumu nanje) reagirajo ter aktivirajo sebe in okolico, da stori 

enako.  

 

 

 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Iva%20Strnadov%C3%A1%20&eventCode=SE-AU
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Delo projekta 

Pred začetkom izvajanjem projekta smo se tudi same morale dobro 

pripraviti, se izobraziti o vsebinah, poiskati verodostojne informacije 

in pripraviti ustrezno gradivo, ki bo dostopno vsem. Ustvarile smo 

družabna omrežja, preko katerih smo z uporabnimi in poučnimi 

vsebinami ozaveščale pedagoške delavce, študente in javnost o 

nasilju. Začele smo pri osnovah, saj smo želele, da so vsebine 

primerne za vse, tako tiste, ki še nimajo predznanja o pojavnosti ter 

razsežnosti nasilja, kot tiste, ki ga imajo. Ustvarjale smo informacijske 

grafike ter jih delile na družabnih omrežjih, z deljenjem tovrstnih 

vsebin pa smo tudi same obnavljale že osvojeno znanje in ga 

nadgrajevale. 

 

 
Slika 1: Informativna grafika objavljena na družabnih omrežjih - obdobja v krogu 

nasilja 

Vir: Lasten 

 

Projekt smo želele nadgraditi s predavanji strokovnjakov s področja 

poznavanja in preprečevanja nasilja. Leta 2019 smo se pod 

mentorstvom doc. dr. Mateje Marovič in asist. dr. Marka 

Gavriloskega prijavile na projekt ŠIPK (Študentski inovativni projekti 

za družbeno korist) in pričeli smo z izvajanjem gostujočih predavanj 

na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti. Predavanja so bila 

dostopna za študente univerze in tudi drugo zainteresirano javnost. 

Izvedli smo osem gostujočih predavanj, od tega so bila tri predavanja, 

zaradi epidemije Covida-19, izpeljana preko spletne platforme 

ZOOM. Predavanja so obsegala teme pojavnih oblik nasilja, izkušnje 

šolske svetovalne službe, konceptualno in strukturno opredelitev 

nasilja, medvrstniško in spletno nasilje, nasilje v družini in šoli, nasilje 

v vzgojno-izobraževalnih zavodih ter zaporske sisteme ter pojavne 

oblike nasilja v njem. 



246 
 

 
Slika 2: Gostujoče predavanje Dubravke Hrovatič z naslovom Zakonodajnopravni 

vidiki družinskega in strukturnega nasilja, na Univerzi na Primorskem, Pedagoški 

fakulteti 

Vir: Lasten 

 

Med tem smo nadaljevale z ozaveščanjem in informiranjem, saj se je 

nasilje zaradi epidemije tudi povečalo. Intenzivno smo objavljale in 

delile vsebine o oblikah nasilja, o možnostih pomoči žrtvam in 

očividcem nasilja, pozivale k prijavi ob zaznavi ali sumu na nasilje, 

delile informacije in priporočila policije ter drugih društev, ki se 

ukvarjajo s preprečevanjem nasilja. V času epidemije smo na daljavo 

posneli tudi informativni video o znaku, ki prikazuje, da je oseba v 

nevarnosti. Skupaj z mentorjem in prijatelji, ki so bili pripravljeni 

ponuditi pomoč, smo preko spletne platforme ZOOM ustvarili 

informativni video o tem znaku. 

 
Slika 3: Videoposnetek prikaza mednarodnega znaka, ki prikazuje doživljanje 

nasilja 

Vir: Posnetek iz Youtube 

 

Pridobljeno znanje v praksi 

Tematika predavanj je bila uporabna tudi za nas, saj smo izhajale iz 

potreb študentov. Poznavanje vseh vsebin nas je spodbudilo tudi k 

temu, da smo kasneje, na svojih delovnih mestih izvedle preventivne 

delavnice na temo preprečevanja in ozaveščanja o nasilju. V šolskem 

letu 2021/2022 sem izvedla štiri preventivne delavnice v oddelkih 6. 

razreda osnovne šole. S pomočjo sodelavke sva izvedli interaktivne, 

praktične in poučne delavnice. Delavnice so bile zasnovane tako, da 

so pri učencih najprej preverile že obstoječe znanje o nasilju. Sledile 

so diskusije o predsodkih glede nasilja, o znakih in posledicah, ki jih 
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pušča nasilje. Pogovarjali smo se o pomembnosti razlikovanja med 

konfliktom in nasiljem, učenci so se tudi sami preizkusili v ločevanju 

med njima. Izpostavili smo oblike ter vrste pomoči za žrtve in 

očividce, izpostavili pomen varne točke in jih opomnili na pomoč, ki 

jo lahko poiščejo na šoli. Skozi praktične delavnice so na nasilje 

pogledali tudi preko prenesenega pomena – kako lahko nasilje pusti 

posledice, ki niso vidne.  

 

 
Slika 4: Preventivne delavnice v šoli – prikaz posledic nasilja 

Vir: lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Prvotni namen projekta je bil ozaveščati bodoče pedagoške delavce, 

da bi v primeru nasilja znali primerno reagirati. S pomočjo uporabnih 

vsebin, informacijskih grafik, člankov, predlogov za prebiranje in 

ogled filmov ter izdelavo videoposnetkov, smo širili znanje. Uspelo 

nam je doseči tudi širšo javnost. Ničelna toleranca do nasilja je 

ključna, da lahko v celotni družbi naredimo spremembe. Tekom 

izvajanja projekta smo dobili veliko povratnih informacij glede 

uporabnosti vsebin, ljudi smo motivirali k izobraževanju o tovrstnih 

vsebinah, dobili pa smo tudi nekaj sporočil ljudi, ki so jih naše objave 

spodbudile k temu, da reagirajo ob nasilju, se opogumijo, poiščejo in 

ponudijo pomoč. Naš videoposnetek je zaokrožil po spletu in dosegel 

veliko ogledov, kar je pritegnilo tudi medijsko hišo 24ur, ki je naš 

posnetek uporabila v svojem prispevku o nasilju. Predavanja, sprotno 

izobraževanje, obnavljanje znanja, ozaveščanje in informiranje 

ostalih nas je opolnomočilo, da tudi sami na svojem delovnem mestu 

predlagamo in implementiramo spremembe. Pomembno je, da kot 

pedagoški delavci in kot posamezniki predajamo in nadgrajujemo 

svoje znanje, ozaveščamo, gradimo senzibilnost med učenci, 

sodelavci, kolegi, družino in drugimi ter z zgledom izgrajujemo 

nenasilno kulturo. 
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Anja Kumer: Učenje predšolskih otrok skozi igro v naravi 

 

Povzetek: Naravno okolje je spodbudno okolje za učenje in igro 

predšolskih otrok. Mnoge raziskave kažejo, da se zaradi 

neomejenega prostora ter raznolikost materialov, ki ga ponuja 

narava zunaj, igra otrok razvije v kompleksnejše in bolj ustvarjalno 

obilke kot v zaprtih prostorih ali zagrajenih igriščih. Naravno okolje 

nudi otrokom veliko možnosti za razvoj njihovih čutil, ki pozitivno 

vplivajo na miselno aktivnost, prepoznavanje podrobnosti in razlik, 

zaporedij, vzorcev in opazovanja na splošno. V splošnem so 

predšolski otroci dobri opazovalci in če jim omogočimo dovolj 

priložnosti za opazovanje, se njihova spretnost opazovanja s 

starostjo samo še bolj razvija.  

 

Ključne besede: igra, narava, opazovanje, gozd, predšolski otrok 

 

Abstract: The natural environment is a stimulating environment for 

preschool children to learn and play. Many studies show that due to 

the unlimited space and variety of materials offered by nature 

outside, children's play develops into more complex and creative 

abundance than in closed spaces or fenced playgrounds. The natural 

environment offers children many opportunities to develop their 

senses, which have a positive effect on thinking activity, recognition 

of details and differences, sequences, patterns and observation in 

general. In general, preschool children are good observers, and if 

they are given enough opportunities to observe, their observation 

skills only develop further with age. 

 

Keywords: play, nature, observation, forest, preschool child 
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UVOD  

Pri opazovanju otrok pri igri sem zaznala, da se otroci zelo hitro 

naveličajo plastične igrače oz. igrač, ki jih imajo vsakodnevno na 

voljo. Ugotovila sem tudi, da otrok s tako igračo nima dolgotrajno kaj 

početi oz. nima možnosti razvijati svoje domišljije. Otroci pa so ob 

igri, v kateri uživajo, zelo sproščeni, kar je idealen trenutek za učenje. 

Različni avtorji strokovnih besedil o otroški igri pišejo o 

vzpodbudnem okolju v vrtcu. Po načrtnem opazovanju otroške igre 

sem ugotovila, da se otroci zelo sproščeno in tudi bolj motivirano 

igrajo zunaj. Zelo radi so imeli igro v gozdu z vejicami pod drevesi, 

kamenčki, odpadlim listjem, lubjem. Tako sem prišla do zaključka, da 

v zimskem obdobju v igralnico prinesem naraven nestrukturiran 

material, v obdobju lepega vremena pa dejavnosti izvajamo na 

prostem. Ker predšolski otrok preživi največ svojega časa v igri, je 

zato otrokova igra ena izmed najnaravnejših poti za celotno 

delovanje otrokove osebnosti (Toličič in Smiljanić, 1979, str. 183). 

Nekateri avtorji pravijo, da med otrokovo igro in njegovim delom ni 

ostre meje. V igri otrok razvije razne sposobnosti in tudi delovne 

navade, zato se loteva vedno zahtevnejših nalog. Tako otrok 

postopoma preide od igralnih situacij k raznim oblikam aktivnosti, ki 

jih uvrščamo med njegove delovne naloge. Pallegrini in Saracho 

(1991, navajam po Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 2) sta igro 

opredelila na sledeč način: igra je notranje motivirana z dejavnostjo 

samo in ni vodena z zunanjimi (socialnimi) zahtevami; zahteva 

aktivno udeležbo; otroci se v igri bolj ukvarjajo z dejavnostjo samo 

kot s cilji, cilje si definirajo sami, vedenje udeležencev igre pa je 

spontano; otroci se igrajo z znanimi predmeti ali raziskujejo neznane 

predmete, igralne dejavnosti dopolnjujejo s svojimi predstavami in 

jih sami nadzirajo; igralne dejavnosti so lahko domišljijske, nerealne; 

igra je svobodna in ni pod vplivom zunanjih pravil, pravila v igri pa se 

lahko sproti spreminjajo. V zborniku X. mednarodne strokovne 

konference vzgojiteljev v vrtcih 2017 pa Horvat in L. Magajna (1987) 

pa igro opredeljujeta kot svoboden akt, ki ni povezan s procesi 

neposrednega zadovoljevanja potreb in ki je omejen na svoj svet; 

njen potek in smisel sta v njej sami. Otrok se igra zaradi nekega 

zadovoljstva, ne glede na končni rezultat. 

 

Kaj je igra? 

V zadnjih desetletjih v pedagoški praksi in v kurikulu, ki se deklarirajo 

za manj strukturirane in bolj odprte, prevladuje mnenje, da se otrok 

najbolj uči preko igre. Kot pravi Horvat (2001:XI), »je igra izredno 

primerna za divergentno vedenje, raziskovanje in preizkušanje. Na ta 

način postaja igra osnovno gibalo psihičnega razvoja v zgodnjem 

otroštvu ter osnova za primarne oblike učenja«. V Kurikulu za vrtce 

(1999) zasledimo naslednje razmišljanje o igri, »je tista dejavnost, ki 

na najbolj naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje 

in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko, razumljena kot način 

otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju«. »Otroška igra je 

dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, je notranje motivirana, 

svobodna, odprta ter za otroke prijetna« (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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Otrok se igra zaradi notranjega zadovoljstva, ker je motiviran in ne 

zaradi prisile. Horvat in Magajna (1987) pravita, da je igra zelo 

kompleksna aktivnost, ki jo lahko obravnavamo na zelo različne 

načine in še zdaleč ni v celoti raziskana. Znanstvena spoznanja o igri 

so pogosto zelo različna in tudi nasprotujoča, kar pomeni, da obstaja 

mnogo razlag in teorij igre (Batistič Zorec, 2002). V igri otrok sledi 

svobodi in neodvisnosti od svojega okolja, a ga hkrati spodbudi k 

aktivnosti. 

 

Vrste igre glede na njihovo vsebino 

V strokovni literaturi najdemo različne klasifikacije iger, ki se 

razlikujejo glede na kriterije, po katerih jih razvrščamo. Najpogostejši 

kriterij je vsebina igre, ki je povezana tudi s psihofizičnimi lastnostmi 

otroka na določeni stopnji razvoja. C. Buhler (nav. po Toličič in 

Smiljanić-Čolanović, 1977) loči: funkcijske, domišljijske, dojemalne in 

ustvarjalne igre (Batistič Zorec, 2002). Funkcijska igra obsega vadbo 

določenih funkcij, zlasti na področju občutenja, zaznavanja ter 

gibanja. V naši razvojni skupini prevladuje predvsem funkcijska igra. 

To so najrazličnejša gibanja (kotaljenje, plazenje, guganje, metanje 

različnih predmetov, prijemanje in nošenje predmetov, tipanje in 

okušanje predmetov, udarjanje s predmeti, iskanje predmetov, 

iskanje parov, primerjanje predmetov, razlikovanje različnih 

predmetov, vlečenje in prenašanje stvari, odpiranje in zapiranje in 

pretakanje stvari, gnetenje, mečkanje, trganje, čečkanje … 

Za simbolno (domišljijsko) igro je značilno, da si otrok predstavlja 

stvari, ljudi ali dogodke, ki dejansko niso pristni – uporablja torej 

simbole (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). To so lahko igre vlog, v 

katerih se otrok pretvarja oziroma se postavlja v vloge različnih oseb 

in živali (mamica, ki hrani punčko, zdravnik, ki zdravi bolnike, krava, 

ki se sprehaja po pašniku). V domišljiji svobodno spreminja vloge 

sebe in svojih soigralcev, kot tudi pomen predmetov (npr. škatla je 

ladja, miza je traktor, žlica je čarobna palčka). Pri tem posnema osebe 

ali živali iz življenja. Ta igra lahko zrcali otrokovo izkustvo, želje, pa 

tudi stiske (Batistič Zorec, 2002). Simbolne igre je v razvojni skupini 

zelo malo. Le zelo redki otroci se igrajo preprosto igro z dojenčki, 

zdravnika, posnemajo mamo in očeta. Toličič (1961) je mnenja, da 

dojemalno igra zajema poslušanje in opazovanje npr. slik, zgodb, 

predstav in tudi posnemanje in branje. Izkustva, ki jih pridobi v 

naštetih dejavnostih, kasneje uporabi v domišljijski in ustvarjalni igri. 

V skupini se veliko ukvarjamo z gledanjem slik in fotografij, zelo 

pogosto je tudi pripovedovanje kratkih zgodbic. Naši otroci običajno 

zmorejo le ponoviti ob sliki in s pomočjo konkretnih vprašanj kratko 

vsebino zgodbe, običajno le z eno besedo. Ob gledanju slik ostajamo 

na konkretnem nivoju.  

 

Ustvarjalne igre zajemajo konstruiranje s kockami in sestavljanje slike 

iz več delov. Obdelovanje materialov, kot so pesek, glina, plastelin. 

Pri ustvarjalni igri so tudi slikarske dejavnosti, ročna dela, pisanje, 

dramatizacija, gibalno in glasbeno ustvarjanje. V vrtcu veliko časa 
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posvetimo likovni dejavnosti, a je to običajno po naprej pripravljeni 

predlogi, le redki otroci uspejo kaj narisati, običajno ostanejo na 

stopnji čečkanja. Veliko delamo tudi z glino, s plastelinom in tudi 

drugimi materiali, a ostajajo naši otroci pri preprosti manipulaciji 

(povzeto po Batistič Zorec, 2002 in po moji izkušnji). 

 

Primer dobre prakse  

Kako spodbujamo otrokov senzorični razvoj v naši skupini 

Taktilno stimulacijo spodbujamo z dotikanjem kamnov, peska, mahu, 

lubja. V igralnici se dotikamo različnih nabranih predmetov (koruza, 

orehi, storži ...), predmetov iz lesa, plastike, kovine. V peskovniku 

delamo potičke iz mivke in gradove iz peska. Igramo se z vodo. 

Dotikamo se z boso nogo po mivki, kamnih, čutimo iglice, travo in 

kamenje po tleh. Grobo motoriko vadimo tako, da premagujemo 

podrta drevesa in malo večje kamne. Poskrbimo tudi za guganje v 

vreči in na gugalnici. Ravnotežje spodbujamo z guganjem, plazenjem 

skozi tunele ... Voh in okus treniramo z vohanjem in okušanjem z 

zaprtimi očmi. Govorila vadimo s pihanjem sveče, oponašanjem 

živali, ki jih slišimo v gozdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Hoja z bosimi nogami po koruzi 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 2: Učenje skozi igro z naravnimi materiali 

Vir: Lasten  
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Slika 3: Ličkanje in luščenje koruze 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 4:: Rokovanje z zemljo ob dnevu Zemlje v igralnici 

Vir: Lasten 

 

 

 

Dejavnosti, ki smo jih izvedli s skupino v naravi in gozdu 

Vsako temo, ki sem jo mesečno načrtovala, sem hotela čim bolj 

povezati z naravo. Ideje so na plan prihajale spontano ob 

vsakodnevnih sprehodih in pogovoru z otroki. Večkrat so mi bili 

navdih, kako, na kakšen način izvesti dejavnost v naravi oz. gozdu, 

ravno otroci, saj njihova domišljija ne pozna meja. Ker pa je skupina 

tudi kombinirana, so se njihove ideje še bolj zanimivo prepletale, saj 

ima vsak otrok ob določeni starosti svojo domišljijo. Nekaj dejavnosti 

vam bom predstavila skozi besede in slike v nadaljevanju.  

 

Opazovanje našega drevesa skozi leto 

Na začetku šolskega leta smo si v bližni vrtca izbrali drevo, katerega 

smo skozi celo leto opazovali in spremljali, kako se spreminja. Otroci 

so se tako preko opazovanja naučili, da se spreminja narava in da se 

spreminjamo tudi ljudje in na splošno, se skozi čas, spreminja vse. 

Naučili so se tudi, kaj vse drevo potrebuje za rast in kaj se zgodi, če 

za rast niso izpolnjeni vsi pogoji. Otroci so ob ponovnem opazovanju 

drevesa vedno povzeli, kaj smo se naučili, izvedeli pred ponovnim 

opazovanjem. Najbolj veseli so bili takrat, ko so opazili, da se drevo 

»prebuja« in da je zacvetelo. Skozi opazovanje drevesa smo se naučili 

tudi, katere letne čase poznamo in kaj je značilno za posamezni letni 

čas. Ob ogledu fotografij vsakega letnega časa so otroci opazili tudi, 

kako so zrastli, se spremenili.  

 

Globalni cilj iz kurikuluma s področja narave, ki smo jih dosegli: 
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− otrok doživlja in spoznava živo in neživo naravo v njeni 

raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih 

razsežnostih; 

− otrok razvije naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do žive in 

nežive narave; 

− otrok spoznava življenjski cikel in 

− otroke spodbujamo z različnimi pristopi k spoznavanju narave.  

 

 
Slika 5: Opazovanje drevesa jeseni in spomladi 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 6: Opazovanje drevesa poleti 

Vir: Lasten 

 

Naš planet Zemlja v naravi 

Ena izmed tem, o kateri smo se pogovarjali, je bila tudi spoznajmo 

naš planet Zemlja. Najprej smo se skozi knjige, izobraževalne kratke 

posnetke in fotografije pogovarjali o našem planetu Zemlja, kdo vse 

živi na njej, kako je sestavljen naš planet in katere celine so na naši 

Zemlji. Tema je otrokom bila zelo zanimiva in jih je zelo motivirala. 

Zelo hitro in dobro so si zapomnili značilnosti našega planeta in na 

katere celine je razdeljen naš planet. Ko smo o naši Zemlji dovolj 

vedeli, smo se odpravili v gozd in otroci so za nalogo dobili, da v gozdu 

poiščejo material, iz katerega bomo sestavili planet Zemlja. Otroci so 



255 
 

prinašali material, zbrali smo ga skupaj in si jih ogledali. Vsak otrok je 

material, ki ga je prinesel, opisal in povedal, kaj bi po njegovo ta 

material pomenil na planetu Zemlja. Nekateri so iskali po barvi, drugi 

po strukturi. Vsi skupaj smo spoznali, da žal ni ničesar v naravi, kar bi 

lahko predstavljalo morje oz. vodo, zato smo ob naslednjem odhodu 

v gozd s sabo vzeli plakat, na katerega smo narisali planet Zemljo in 

morje. Dejavnost smo večkrat ponovili in jo vsakič dopolnili, saj so se 

ideje otrok z vsakim obiskom gozda vedno bolj razvijale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Prvi izdelek v gozdu, »Spoznajmo naš planet Zemlja« 

Vir: Lasten 

 

 

Dejavnost Na kmetiji je lepo 

Ko smo se pogovarjali o temi » Na kmetji«, ki smo jo izvajali v 

spomladanskih dneh in nam je bilo vreme zelo naklonjeno, smo zelo 

veliko dejavnosti izvedli v naravi. Zelo veseli smo tudi, da je naš vrtec 

obdan z veliko gozda, naravnih površin in bližnjih kmetij. Eno izmed 

njih smo si tudi ogledali in spoznali delo kmeta, živali, skrb za živali in 

rastline. Nekaj prikazanih dejavnosti je na spodnjih slikah. Otroci so 

pri izvajanu te teme najbolj uživali in še dolgo so se spominjali, kako 

lepo jim je bilo na kmetiji, kaj vse so lahko spoznali in počeli na 

kmetiji.  

 

 
Slika 8: Otroci na obisku na kmetiji hranijo ovce 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Ob koncu pa še nekaj izjav otrok, na vprašanje, kako jim je všeč gozd 

in igra v njem: 

− »zelo rad prijemam kamne in liste v gozdu«;  

− »rada sem v gozdu, ker lahko tekam in hodim po listju«; 

− »všeč mi je veter v gozdu in kako šumi«; 

− »danes je bil moj najboljši dan, ker smo bili v gozdu«; 

− »rad skupaj s prijateljem iščem kamne, liste, veje in všeč mi je, ko 

skupaj sestavimo planet Zemlja«. 

 

Zgoraj zapisane izjave otrok so rezultat, ki sem ga želela doseči skozi 

izveden projekt. Da se otroci rajši in bolj motivirano učijo skozi igro, 

ravno v naravi in takrat, ko lahko raziskujejo naravne materiale in jih 

povežejo z dejavnostjo, ki jo izvajamo. Dosegla sem cilje in nekatere  

tudi presegla. Takšen pozitiven odziv otrok pa mi je dal še večjo 

motivacijo, da bom vsako šolsko leto čim večkrat izvajala dejavnosti 

v naravi in jih povezala z dejavnostmi v igralnici. Imamo pa veliko 

srečo, da se naš vrtec nahaja v naselju, ki je obdan z veliko gozda in 

travnatih površin in imamo možnost izvajati dejavnosti v naravi.  
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Stanka Kure: Vedno je prostor za izboljšave  

 

Povzetek: Hospitacije med strokovnimi sodelavci oziroma 

medsebojne hospitacije prispevajo k profesionalni rasti in 

medsebojnemu zaupanju, izboljšujejo pa tudi vrtčevsko klimo. V 

članku bom razmišljala, zakaj imajo strokovni delavci strah pred 

hospitacijami, zakaj imajo hospitacije v našem vrtcu grenak priokus? 

Ali sploh razumemo, kaj pomeni hospitirati oz. opazovati? Ali to 

pomeni, da pride ravnatelj, strokovni sodelavec v oddelek in 

natančno gleda pod prste, te opazuje, kritizira … 

 

Ključne besede: hospitacije, medsebojne hospitacije, odnosi, kritični 

prijatelj 

 

Abstract: Hospitations between professional colleagues or mutual 

hospitations contribute to professional groeth and mutual trust and 

also improve the kindergarten climate. In the article, I will consider 

why professionales are afraid of hospitalizations, why 

hospitalizations in our kindergarten have a better aftertaste? Do we 

even undetstand what it means to hospitalize or observe? Does this 

mean that the headmaster, a professional colleague comes to the 

department and looks carefully under your fingers, observes you, 

criticizes … 

 

Keywords: hospitalization, mutual hospitations, relationships, 

critical friend 
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UVOD 

Namen in cilj mojega razmišljanja o hospitacijah je v tem,  da si 

pedagoški delavci želimo objektivnih, iskrenih informacij, tako 

pohvale kot tudi konstruktivne kritike in pričakujemo povratno 

informacijo o svojem delu, ampak nas je strah, imamo nekakšen 

odpor, dvom, mogoče še sami ne vemo, zakaj. Zato je nastal članek 

kot nekakšna spodbuda, da lahko vsi strokovni delavci odpremo vrata 

naših igralnic in povabimo ravnatelja, sodelavca, da nas opazuje pri 

našem delu, ker menim, da mora vzgojitelj svoje delo, ideje, 

kreativnost, inovacije pokazati drugim. Danes lahko ustrezno 

načrtovane in izpeljane hospitacije (ravnateljeve in kolegialne) 

izkoristimo kot element profesionalnega razvoja posameznika, 

razvoja kolektiva in tudi vrtca.  

  

Ravnateljeva in medsebojna hospitacija 

Hospitácija (šol.) pomeni prisostvovanje pouku za pridobivanje 

pedagoških izkušenj (SSKJ, 2000). Hospitacija je oblika neposrednega 

opazovanja in zbiranja podatkov (Murgelj, 1996). Poleg ravnatelja 

lahko vzgojno delo spremljajo strokovni delavci. Poznamo 

ravnateljeve in medsebojne hospitacije, ki so naslednja stopnja 

spremljanja vzgojnega dela, s katero lahko začnemo, ko so za to 

ustvarjeni pogoji. Med najbolj pomembnimi so: pozitivna klima v 

kolektivu, ki je naravnana k izboljšavam, pripravljenost na timsko 

delo, zaupanje in pripravljenost na sprejemanje povratne informacije 

o svojem delu. Medsebojne hospitacije širijo primere dobrih praks, 

krepijo timsko delo in prispevajo k hitrejši profesionalni rasti 

strokovnega delavca (Debeljak idr. 2012, str. 61–75). 

 

Medsebojna hospitacija pomeni opazovanje, pri katerem 

strokovnega delavca opazuje drugi strokovni delavec, običajno 

prijatelj. Gre za posebno obliko povezovanja med dvema 

sodelavcema, ki se opazujeta, si pomagata, se »ocenjujeta« in se 

učita na lastnih napakah in napakah drugih (Kukanja, 2007).  S takim 

opazovanjem dobi strokovni delavec čustveno oporo ter zelo prožne 

informacije. Strokovni delavci se največ naučijo drug od drugega in 

od kolegov lažje sprejemajo kritične pripombe (Tomić, 2002, str. 

123).  

 

Za uspešne medsebojne hospitacije so potrebni dobri organizacijski 

pogoji in ustrezna klima ter ravnatelj, ki je sodelavcem vzgled, da je 

učenje najpomembnejši proces na šoli (Erčulj idr., 2015, str. 53). 

Poleg tega so potrebni še konstruktivno sodelovalno okolje, 

spodbujanje samoevalvacije, refleksije in strokovne rasti, realistična 

pričakovanja z medsebojnimi hospitacijami … Osnovni namen 

medsebojnih hospitacij je razvijanje strokovnih razprav o učenju 

(Erčulj idr., 2015, str. 53). Na splošno medsebojne hospitacije 

omogočajo presojo vzgojiteljevega dela, njihov namen pa sta 

napredek in večja kakovost njegovega dela. Uspešne medsebojne 

hospitacije: 

− spodbujajo vzajemno učenje; 
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− upoštevajo strokovno avtonomijo vseh udeležencev 

(opazovalcev in opazovancev); 

− temeljijo na dialogu in spraševanju; 

− niso namenjene sodbam; 

− so usmerjene v spreminjanje in razvoj prakse. 

 

Moj pogled na hospitacije 

V enajstih letih dela v vrtcu, kjer delam kot vzgojiteljica predšolskih 

otrok, sem bila dvakrat opazovana. Bile so ravnateljeve hospitacije. 

V času dela v vzgoji in izobraževanju sem zamenjala tri vrtce (eden od 

teh je bil zasebni vrtec). Kot vzgojiteljica začetnica sem si želela, da bi 

kdo večkrat stopil v mojo igralnico in spremljal moje delo ter mi 

svetoval, analiziral in morda pohvalil moje delo z otroki. Pa naj gre za 

ravnatelja ali sodelavko iz sosednje igralnice.  Nisem imela občutka, 

da imam ali da bi lahko dobila možnost za razvoj procesa oblikovanja 

celostne osebnosti na področju znanja, kritičnega razsojanja, 

medsebojnega sodelovanja, odgovornega vedenja in učinkovitega 

skupnega delovanja. Tudi pogovor po hospitaciji je bila enostranska 

komunikacija. Sama nikoli nisem imela priložnosti povedati svojega 

mnenja o izpeljani dejavnosti. Pomembna je bila dnevna priprava in 

vpis v dnevnik. Pogovor po hospitaciji sem čutila kot kritiko dela in 

navodilo, naj pomanjkljivosti (dnevnik, priprave) uredim. Takrat sem 

imela občutek, da ravnatelj mora opraviti hospitacije, ker so del 

njegove obveznosti. Danes na hospitacije gledam popolnoma z 

drugega zornega kota. 

V našem letnem delovnem načrtu vrtca so hospitacije omenjene, 

vendar brez namena in ciljev. Napišemo zgolj, od koga bi želeli biti 

opazovani in kdaj ter koga bi želeli hospitirati.  Dobro bi bilo, če bi se 

na začetku šolskega leta pripravila preglednica medsebojnih 

hospitacij, ki bi bila na oglasni deski v naši zbornici. Na začetku 

šolskega leta bi strokovni delavci pripravili načrt medsebojnih 

hospitacij za šolsko leto. Boljšo učinkovitost bi dosegli, če bi se 

opazovali vzgojitelji, ki imajo isto starostno skupino otrok (npr. 

vzgojitelji, ki imajo otroke, stare 3–4 leta).  

 

Preglednica 1: Predlog tabele 

 
Odnosi  

Vendar v tem času, odkar sem zaposlena v vrtcu, ni prišlo do realizacij 

medsebojnih hospitacij. Kje vidim problem? Jedro problema v našem 

vrtcu opazim kot spremembo strukture strokovnih delavcev, ki se je 

v zelo kratkem času spremenila. Nekaj strokovnih delavk ima 

porodniški dopust, nekaj strokovnih delavk je odšlo v pokoj, vsake 

toliko časa so daljši bolniški staleži, eni strokovni delavci odhajajo, 

drugi prihajajo. Zaradi nezaupanja v nove ljudi so tudi odnosi 

razrahljani, zato imam občutek, da vsaka vzgojiteljica raje dela za 

zaprtimi vrati, namesto, da bi imela vrata odprta.  
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Pajer Šemrl (2005, str. 80) navaja, da so strokovni delavci 

medsebojnih hospitacijam manj naklonjeni kot ravnateljevim, kajti 

niso pripravljeni deliti svojih izkušenj, izmenjati mnenj, timsko 

sodelovati, predvsem pa se bojijo kritike. Ob tem opozarja na težave 

zaradi zapiranja posameznih vzgojiteljev v igralnice in 

neprilagojenost na spremembo današnjega časa.  

Strokovni delavec mora svoje delo predstaviti drugim in poiskati 

podporo in pomoč, ampak kot sem že v uvodu napisala, da strokovni 

delavci ne vedo kaj pomenijo hospitacije ali opazovanje, kaj so 

ravnateljeve, in na čemu temeljijo medsebojne hospitacije. V času 

šolanja in izobraževanja se ne dobi jasen pogled na izvajanje 

hospitacij. Gre zgolj za površinske informacije, ki si jih kot dijak, 

študent ne znaš umestiti v prostor in čas. Šele ko začneš z delom v 

vrtcu, šoli, ti slika postane jasna in ugotoviš, da so hospitacije zelo 

dobrodošle. 

 

Za dobro sodelovanje je potrebna spoštljiva komunikacija, 

sprejemanje kritik, pozitivni kolegialni odnosi, pripravljenost na 

sodelovanje, spodbudna kolektivna klima,  odprtost vzgojiteljev za 

ideje, sprejemanje drugačnega mnenja, pohvale dobre prakse, 

sprotno reševanje težav… Pomemben del uspešnega sodelovanja so 

predvsem iskrenost, spoštljivost, pripravljenost pomagati, 

fleksibilnost. Vendar vidim ovire, ki se vsakodnevno izražajo kot 

nevoščljivost, zavist med sodelavci, nezainteresiranost za lasten 

napredek. In to je odraz današnjega sveta, površinski odnosi. 

Tudi upoštevanje razlik med izkušenim vzgojiteljem in vzgojiteljem 

začetnikom je zelo pomembno. Medsebojne hospitacije bi pri tem 

odigrale pomembno vlogo. Sodelovanje bi bilo za oba strokovna 

delavca obojestransko koristno. Začetnik bi lažje reševal težave, ki se 

pojavijo ob vstopu v delo, starejši vzgojitelj pa bi dobil več motivacije 

in zadovoljstva, saj bi občutil pripadnost ustanovi in skupnosti ter 

pomembnost njegovega znanja in izkušenj. Bogate izkušnje 

strokovnih delavcev se prenašajo na mlajše, hkrati pa sveže ideje in 

nova znanja mlajših sodelavcev bogatijo utečeno prakso (Žagar 

Petrovčič, 2016).  

 

Profesionalna strokovna rast pomeni teoretično in praktično 

dopolnjevanje znanja in izkušenj, ki je učinkovitejša, če delamo v 

skupini, se medsebojno sprejemamo, podpiramo in razvijamo. Tudi 

otrok bolje razvija samopodobo in zaupa v svoje sposobnosti 

(samozavest), če starši in vzgojitelji medsebojno enotno vzgojno 

delujemo. 

 

Pogovor in povratna informacija 

Strokovni delavci v našem vrtcu hospitacije pogosto razumejo in 

dojemajo kot obliko nadzora. Tudi sama sem bila, ne dolgo nazaj, 

takšnega mnenja. To prepričanje bi rada spremenila in jim odprla bolj 

pozitivno plat medsebojnih hospitacij. Gre za priložnost za izmenjavo 

izkušenj, zato je po opravljenih hospitacijah pomembna ustrezna 

informacija. Po koncu hospitacije pa je potrebno oblikovanje in 
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posredovanje povratnih informacij o izvedeni uri (Tomić, 2002). Tudi 

Pajer Šemrl (2005) opozarja na konstruktivne povratne informacije, 

na podlagi katerih gradimo in načrtujemo naše nadaljnje delo in 

razvoj. Povratna informacija omogoča strokovnemu delavcu 

poglobljeno refleksijo o lastnem delu in iskanje rešitev, kako bi lahko 

delal še bolje. Povratna informacija mora biti objektivna, poštena in 

mora temeljiti na dejstvih, ki jih opazimo. Pozitivne povratne 

informacije povečajo občutek zadovoljstva in lahko prinesejo 

pozitivne spremembe v nadaljnjem delu.  

 

Kaj pa če je informacija negativna? Tudi negativno povratno 

informacijo je mogoče izkoristiti  za izboljšanje dela, vendar mora biti 

posredovana tako, da jo strokovni delavec sprejme in vidi kot 

priložnost za spremembo. Pa je informacija vedno tako 

posredovana? Iz lastnih izkušenj vem, da če kdo skritizira tvoje delo, 

je kontra učinek. Po pogovorih z mojimi sodelavci sem dobila 

občutek, da so hospitacije pri njih nezaželene, ker imajo tremo, strah 

pred ocenjevanjem in kontrolo, ker jih je strah neuspeha in negativne 

povratne informacije.  

 

Kritični prijatelj 

Kolegialna hospitacija pomeni opazovanje oziroma spremljanje dela, 

pri katerem vzgojitelja opazuje drugi pedagoški delavec, po navadi 

kritični prijatelj. Vzgojitelji se največ naučijo drug od drugega in od 

kolegov vzgojiteljev lažje sprejemajo kritične pripombe (Tomić, 

2002). Namreč vzgojitelj opazovalec lahko opazi dogodke v oddelku, 

ki jih vzgojitelj spregleda. Poglavitna prednost takega opazovanja 

pomeni globljo osvetlitev vzgojiteljevega problema ter omogočanje 

nepristranskega in objektivnega zbiranja podatkov. Tomičeva (prav 

tam) opozarja, da je pri kolegialnih hospitacijah potrebno upoštevati 

medsebojni odnos med vzgojiteljem in opazovalcem, ki mora 

temeljiti na medsebojnem zaupanju in pomoči.   

 

S pojmom kritični prijatelj sem se prvič srečala na predavanju Šola za 

ravnatelje. Day (1999) opisuje pomen t. i. kritičnega prijatelja. Gre za 

odnos učitelja z drugim (enim ali več) učiteljem, ki ga spremlja pri 

učenju in vpeljevanju sprememb. Takšno delo učitelju pomaga pri 

refleksiji in eksperimentiranju.  Kritični prijatelj je zaupanja vredna 

oseba, ki je v prijateljskem odnosu s sodelavcem in zastavlja 

provokativna vprašanja ter predstavlja podatke iz drugega zornega 

kota. M. Valenčič Zuljan idr. (2007a) navajajo lastnosti in zmožnosti, 

ki naj bi jih imel kritični prijatelj, te so: odprtost, poslušanje, 

razumevanje, svetovanje, pozitiven, empatičen odnos, 

komuniciranje (jasnost sporočanja, konstruktivne povratne 

informacije), spodbujanje in biti mora vir ekspertnega znanja. Vedno 

bolj se mi postavljajo vprašanja tipa – ali smo pripravljeni na vlogo 

kritičnega prijatelja? Sploh vemo, kaj pomeni pojem kritični prijatelj? 

Ali smo pripravljeni pogledati sodelavcu pod prste in ga kritično 

oceniti? Ali s tem zamajemo tla prijateljstvu? Odgovore na ta 

vprašanja bom iskala v prihodnosti.   
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ZAKLJUČEK 

Preden bomo v naš vrtec uvedli medsebojne hospitacije, bomo 

morali v kolektivu vzpostaviti dobre medsebojne profesionalne 

odnose oziroma dobro sodelovalno klimo, saj to je eden 

najpomembnejših pogojev za izvajanje medsebojnih hospitacij. In na 

tem področju bo treba nekaj časa trdo delati in okrepiti kolektiv, da 

bodo strokovni delavci čim bolj odprti za takšne hospitacije. 

Medsebojne hospitacije so nujne za strokovno rast kolektiva in 

izmenjavo dobrih praks. Kajti posamezniki v kolektivu so velika 

zakladnica dobrih in uporabnih idej, ki pa zaradi določenih težav 

ostajajo neizkoriščena. Medsebojne hospitacije v kolektivu so 

koristne, saj naj bi si ob tem lahko izmenjali izkušnje, ideje, starejše 

strokovne delavke se učijo od mlajših in obratno, kajti vsak od nas 

ima lasten način vodenja in pristop do otrok. Če bomo ob tem drug 

drugemu iskreno nastavili ogledalo, bo to še utrdilo kakovost našega 

dela, in mislim, da je to namen medsebojnih hospitacij. 

 

Tudi sama sem v enajstih letih doživela dve ravnateljevi hospitaciji. 

Šele zdaj mi je jasno, kaj pomenijo hospitacije in koliko dobrega lahko 

strokovni delavec dobi od njih. Vendar smo zaposleni v našem vrtcu 

s tem premalo seznanjeni in poučeni, zato bom v svojem kolektivu 

širila pozitivne poglede predvsem na medsebojne hospitacije in se 

bom zavzemala, da strokovni delaci ne bodo razmišljali, da bi svoje 

delo skrivali, saj z odpiranjem svojega dela z otroki navzven pridobijo 

vsi na strokovni ravni, tako tisti, ki se izpostavijo in vsi, ki sodelujejo 

kot kritični prijatelj.  

 

Z medsebojnimi hospitacijami vzgojitelj dviguje kvaliteto dela na višji 

nivo in pridobiva na profesionalni samozavesti. Če vzgojitelji bolje 

napredujejo pri svojem profesionalnem razvoju, dajejo tudi večje 

možnosti otrokom, da bolje napredujejo na vseh področjih razvoja. 

Vzgojiteljeva profesionalna samopodoba vpliva na klimo v skupini 

otrok in v kolektivu. Po pogovoru s svojimi kolegi iz ostalih vrtec lahko 

rečem, da je trend medsebojnega hospitiranja vzgojiteljev v vrtcih 

zaenkrat še v fazi razvoja, zato zaenkrat ne moremo govoriti o 

ustaljeni praksi in medsebojnem učenju preko omenjene oblike 

sodelovanja. Želim si, da bi se ta trend širil in naletel na pozitivne 

odzive, kajti kolegialne hospitacije pomenijo priložnost za vzgojitelje, 

ki so v vlogi izvajalcev ali opazovalcev neke dejavnosti, da pokažejo 

svojo kreativnost, inovacijo, primere dobre prakse, kar lahko pomeni 

motivacijo za nadaljnje delo, nove ideje in profesionalno rast.   
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Žaklina Kušljan: Zabavni poskusi za otroke iz začetnega 

naravoslovja 

 

Povzetek: Otroci pričnejo z učenjem že takoj, ko se rodijo. Sprva so 

nekoliko omejeni, a kaj kmalu postanejo pravi raziskovalci okolja, v 

katerem živijo. Če upoštevamo njihove razvojne značilnosti, lahko s 

pravim pristopom vodimo otroke, da z lastno aktivnostjo reševanja 

problema iščejo odgovore na vprašanja, jih preizkušajo v praksi in 

zmorejo naivno razlago spremeniti, jo razumeti. V teoretičnem delu 

članka na kratko predstavljam pojem naravoslovje ter opisujem 

raziskovalni pristop pri učenju naravoslovja v vrtcu. V empiričnem 

delu so predstavljene dejavnosti oziroma trije eksperimenti, ki sem 

jih v poletnih mesecih izvedla s petletnim otrokom.  

 

Ključne besede: naravoslovje, vrtec, eksperiment 

 

Abstract: Children start learning as soon as they are born. They are a 

bit limited at first, but soon become true explorers of their 

environment. If we consider their developmental characteristics, we 

can guide children to search for answers on their questions with their 

own problem-solving activity, testing them in practice, be able to 

change a naive explanation and understand it. The theoretical part 

of the article briefly describes the meaning of natural science and the 

research approach in learning natural science in kindergarten. The 

empirical part presents the activities (three experiments) I carried 

out during the summer with a five-year-old child. 

 

Keywords: natural science, kindergarten, experiment 
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UVOD 

Otrok že takoj ob rojstvu zaznava okolje preko svojih čutil. Sprva so 

te zaznave nekoliko okrnjene in usmerjene na bližnje osebe, a že kaj 

kmalu se začne pravo »raziskovanje« sveta. Od okolice vpija veliko 

informacij in si tako izoblikuje določene predstave. Otroci se 

nenehno učijo, sprašujejo odrasle »Kaj …?, Kje …?, Kako …?« in tako 

preizkušajo svoje zamisli v praksi. Če jim le dovolimo, lahko iz zamisli 

nastane pravi projekt, seveda ob upoštevanju razvojnih značilnosti. 

Tudi odrasli postopamo podobno kot znanstveniki, saj že ob 

osnovnem vprašanju »Kaj bom oblekel?« v mislih preverjamo znane 

podatke in si izberemo metodo za rešitev problema ter dosežemo cilj 

(npr. poiščemo oblačilo, ga zlikamo in oblečemo). Z nekaj preprostimi 

sestavinami ali pripomočki lahko doma, v vrtcu ali kjerkoli na 

prostem izdelamo zanimive in poučne eksperimente, ki bodo 

navduševali otroke in nas, odrasle, saj se v vsakem lahko naučimo še 

kaj novega. 

 

Naravoslovje 

V današnjem času nam je veliko stvari samoumevnih, pa vendar ima 

vsaka stvar svoj izvor. Pod pojmom »naravoslovje« lahko najdemo 

več razlag. Naravoslovje temelji na znanstveno potrjenih spoznanj o 

naravi. Človek je del narave, zato je proučevanje naravnih pojavov 

pomembno za prepoznavanje vloge in mesta človeštva na našem 

planetu pa tudi za raziskovanje človeške družbe (Novak, Ambrožič 

Dolinšek, Bradač idr., 2003, str. 9). Sami začetki naravoslovja izvirajo 

že iz davnih časov. Avtorji (prav tam) navajajo, da so le-ti  proučevali 

zgradbo in lastnosti snovi, od katerih je odvisno preživetje človeka in 

drugih živih bitij, ter opazovali, raziskovali in razlagali naravne pojave. 

Do konca 17. stoletja so znanje o naravi obravnavali v okviru filozofije 

– družbene vednosti o modrosti, torej o splošno veljavnih spoznanjih. 

Zaradi vse hitrejšega kopičenja znanja in novih, znanstvenih metod 

proučevanja (opazovanja, meritve, poskusi), se je na začetku 16. 

stoletja – ob koncu srednjega veka – znanost oddelila od filozofije kot 

samostojna družbena vednost. Izhodišče za njen nastanek so bila 

mnoga spoznanja starih ljudstev, ki predstavljajo temelje sodobnih 

znanosti. Johannes Kepler, Galileo Galilei in Isaac Newton so največ 

prispevali k ločitvi znanosti od filozofije. Zaradi vse hitrejšega 

kopičenja znanja so se fizika, kemija in biologija na začetku 18. 

stoletja izoblikovale v samostojne znanosti, čeprav je njihov predmet 

raziskovanja – narava – isti. To so znanosti o živi in neživi naravi – o 

njuni zgradbi in zakonitostih naravnih pojavov in procesov. Zato te 

vede in znanosti skupaj z geologijo in fizično geografijo imenujejo 

naravoslovne znanosti (Novak, Ambrožič Dolinšek, Bradač idr., 2003, 

str. 9).  

 

Razvoj in učenje v predšolskem obdobju 

Če želimo izvajati naravoslovne (in tudi druge) dejavnosti v vrtcu, je 

pomembno, da poznamo potek in zakonitosti otrokovega razvoja. 

Opisana sta v Kurikulumu za vrtce (2004, str. 7), ki je nacionalni 

dokument in predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. Je 
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osnova za načrtovanje dejavnosti ter vsebuje cilje in načela 

predšolske vzgoje. 

V Kurikulu za vrtce lahko skozi različne teorije najdemo skupne 

zakonitosti razvoja in skupna načela predšolske vzgoje:  

– otrokov razvoj poteka skozi določene zaporedne stopnje, ki so 

opredeljene tako s kvantitativnimi kot kvalitativnimi 

spremembami (npr. intuitivna stopnja mišljenja sledi zaznavno-

gibalni fazi v razvoju mišljenja; stopnja razumevanja medosebnih 

odnosov sledi stopnji razumevanja samega sebe ...), 

– vsi psihični procesi (čustva, govor, mišljenje, socialna kognicija ...) 

se razvijajo v vseh razvojnih obdobjih, 

– posamezna področja razvoja so med seboj prepletena, saj gre za 

vzporednost in povezanost med različnimi psihičnimi funkcijami 

(npr. otrok zaznava, doživlja in spoznava sebe, svet okoli sebe, 

različne odnose s čustvenega, intuitivnega, socialnega, 

spoznavnega vidika), 

– v otrokovem razvoju so obdobja, ki so najbolj primerna (t. i. 

kritična obdobja), da se otrok nekaj nauči, pridobi določeno 

spretnost na najbolj učinkovit način, 

– individualne razlike v razvoju so med otroki velike, in sicer zlasti v 

prvih letih njihovega življenja, vendar ta različnost otrok ostaja 

znotraj razvojnih norm, 

– gre za stalno povezavo med otrokovim razvojem (v ožjem 

pomenu besede), učenjem in poučevanjem, ki se kaže zlasti v 

razmerju med otrokovim aktualnim in potencialnim razvojem 

(Kurikulum za vrtce, 2004, str. 18–19). 

 

Naravoslovne dejavnosti v kurikulumu za vrtce 

Narava je ena izmed šestih področij dejavnosti v vrtcu, ki se 

vsebinsko tudi močno prepleta z ostalimi področji Kurikula (gibanje, 

jezik, družba, umetnost, matematika). Je posebno področje, v okviru 

katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v 

obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in 

varnega življenjskega okolja in navad. Poudarek je na pridobivanju 

izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in 

odkrivanju. Področje postopno razvija naravoslovne pojme, 

naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in 

reševanje problemov, postavljanje hipotez, klasificiranja, iskanja in 

povzemanja bistva in pomena ter oblikovanja konceptov. Ti procesi 

pri otroku potekajo nezavedno, vendar so hkrati osnovne znanstvene 

metode v naravoslovju (Kurikulum za vrtce, 2004, str. 55). Otrok 

spoznava živali, rastline, predmete in pojave okoli sebe. Spoznava in 

spoštuje živa bitja, uživa z njimi ter se zanima za njihove življenjske 

pogoje. Spoznava naravno okolje in se usmerja v aktivno delovanje 

za njegovo ohranitev. Razvija sposobnosti dojemanja in povezovanja 

dogodkov v prostoru in času. Spoznava obseg, raznolikost in lepoto 

narave tako, da je stik z njo običajen del njegovega življenja. Podobo 

okolja vključuje v vsakdanje življenje in skrbi za stvari v svojem okolju. 

Ima rad ter neguje rastline in živali v svojem okolju, se veseli srečanja 
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z njimi ter je do njih obziren (Kurikulum za vrtce, 2004, str. 56). V 

vrtcu otrok aktivno raziskuje pojave, ki ga zanimajo. Vse to je zabavno 

in razburljivo. Otroci so v predšolskem obdobju najbolj radovedni, 

zato je to obdobje tudi najbolj primerno za raziskovanje. Snovi in 

telesa izpostavi mešanju, segrevanju, ohlajanju, rezanju, vlaženju, 

raztapljanju, upogibanju, osvetljevanju ipd., da spoznava, kako se 

spreminjajo. Spoznava spremembe v naravi in življenju ljudi glede na 

letne čase. Ob opazovanju pojavov okoli sebe, razmišljanju o njih in 

rokovanju z živimi bitji, predmeti in snovmi razvija čut za naravo ter 

spoznava lastnosti snovi in teles. Med igro odkriva namembnost in 

uporabnost stvari ter spoznava, kako delujejo. Osredotoči se na 

gibanje stvari in opazovanje, kdaj in kako se te gibljejo ali ne gibljejo. 

Na najpreprostejšem nivoju lahko otrok dojame energijo kot nekaj, 

kar potrebujemo, da stvari gredo, tečejo, se zgodijo, se spreminjajo. 

Pri naravoslovnih dejavnostih otrok tudi spoznava, da vsega ni 

mogoče razumeti in da na vsa vprašanja ne more najti odgovora 

(omejenost človeškega spoznanja). Otrok odkriva in spoznava svoje 

telo, njegove lastnosti in funkcije delov telesa ter usvaja načine 

ravnanja, ki ohranjajo dobro počutje (Kurikulum za vrtce, 2004, str. 

56 ). 

 

V Kurikulu so v poglavju Narava opredeljeni globalni in podrobnejši 

cilji ter navedeni primeri dejavnosti s področja naravoslovja. 

Združimo jih lahko na spoznavanje naravnega okolja ter seznanjanje 

z živimi bitji in lastnim telesom.  V povzetku so cilji in dejavnosti 

naslednji (Novak, Ambrožič Dolinšek, Bradač idr., 2003, str. 10): 

– oblikovanje pojmovanj o naravi nasploh ter o živih bitjih,  

– spoznavanje predmetov, pojavov (svetloba, zvok) itd. ter 

odkrivanje in opisovanje njihovih lastnosti (gibanje, 

spreminjanje),  

– spoznavanje spreminjanja snovi, 

– oblikovanje predstav o planetu Zemlja,   

– seznanjanje z osnovami merjenja,  

– spoznavanje sprememb v naravi (letni časi),  

– spoznavanje vpliva ljudi na naravo,  

– spoznavanje in opazovanje živih bitij (na vrtu, v vivariju, krmilnici 

itd.), spoznavanje lastnosti  

– in delovanja lastnega telesa,  

– spoznavanje življenjskih sprememb pri sebi (obdobje ploda, 

rojstvo, rast, staranje) ter  

– osveščanje o pomenu zdravja, primerne prehrane, higiene in 

preprečevanja bolezni.  

 

Naravoslovnim je dodan še globalni cilj spoznavanja tehničnih 

predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije, kar je smiselno povezano z večino naravoslovnih 

dejavnosti (proučevani predmeti, poskusne priprave, gojitvene 

posode itd.). Vzpodbujanje k odgovornemu odnosu do okolja pa je 

stična tema z družboslovjem (prav tam). Avtorji (Novak, Ambrožič 
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Dolinšek, Bradač idr., 2003, str. 11) navajajo, da so v obdobju 

zgodnjega otroštva prav naravoslovne teme najprimernejše za 

vodeno raziskovanje, saj so predmeti in pojavi konkretni, hkrati pa 

omogočajo širok razpon nadgradnje na abstraktni ravni. Pri tem je 

zelo pomembno, da pričakovane stopnje abstraktnega umevanja 

pojmov, pojavov, procesov itd. niso določene in so neprestano 

»dostopne, odprte« za vsakogar, dokler osebno ne dozori za 

ustrezno umevanje. Zato naravoslovje za najmlajše ni obremenjujoče 

in nasilno, saj lahko otrok dojema določen predmet, živo bitje, pojav 

ali proces bodisi konkretno bodisi v povezavi z drugimi predmeti, 

živimi bitji in pojavi. 

 

Raziskovalni pristop 

Za otrokov razvoj so prva leta zelo pomembna, zato je dobro, da 

otrokom približamo okolje, v katerem živijo, in vse procese, pojave 

na način, da jim bo razumljivo. Pri tem ne moremo mimo 

eksperimentiranja- izvajanja poskusov. Le tako bodo otroci spoznali 

pojme, procese vsakdanjega življenja.  Otroci so v predšolskem 

obdobju najbolj radovedni, zato je to obdobje tudi najbolj primerno 

za raziskovanje (Hvala, 2012, str. 56). Avtorica (Petek, 2010, str. 76) 

opaža, da nepravilne oz. naivne razlage pojavov in procesov pogosto 

ovirajo otrokovo kasnejše razumevanje in usvajanje strokovno 

ustreznih razlag. Zato je posebej pomembno odkrivanje otroških 

zamisli pred načrtovanim spoznavanjem novih vsebin. Otroci morajo 

pretehtati svoje zamisli ali pa sploh prvič poiskati odgovore na 

vprašanja in jih znati izraziti.  

 

Raziskovanje vključuje opazovanje, postavljanje vprašanj, pregled 

literature in drugih virov, da se ugotovi, kaj je že znanega, 

načrtovanje raziskave in pregled, kaj je znanega na 

eksperimentalnem področju, uporabo pripomočkov za zbiranje, 

analiziranje in interpretiranje podatkov, oblikovanje zaključkov, 

razlag in napovedi ter sporočanje rezultatov. Raziskovanje tako 

otroke vodi k razvijanju razumevanja naravoslovnih pojmov skozi 

neposredno izkušnjo s snovmi, predmeti, rastlinami in drugimi bitji, s 

pomočjo literature in drugih virov ter strokovnjakov, ob sprotnem 

argumentiranju in izmenjavi mnenj. Vse to poteka pod vodstvom 

vzgojitelja. Pri raziskovanju otroci postavljajo lastna vprašanja, ali 

iščejo odgovore na vprašanja, ki jih je postavil vzgojitelj. Vprašanja 

otroke vodijo in usmerjajo v samostojne dejavnosti ter tudi v 

raziskovanje. Biti morajo zanimiva ter prilagojena izkušnjam in 

sposobnostim otrok. Spraševati moramo tako, da bodo do 

odgovorov prišli sami (Petek, 2010, str. 76 po Skribe Dimec, 2007). 

Zelo pomembno je dejstvo, da imajo otroci raziskovalne aktivnosti 

radi, zato se med igro neprisiljeno seznanjajo z mnogimi dejstvi in 

usvajajo številne pojme. To pa je temelj za njihovo kreativnost, ki je 

nemara najbolj bistvena sposobnost za njihovo osebno uspešnost v 

prihodnosti. Pomembno je, da se vzgojiteljica ali vzgojitelj zavedata 

teh dejstev in svoje vloge pri izvajanju dejavnosti. Vzgojitelj mora 
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otroke vzpodbujati in voditi do novih spoznanj, ustreznih rešitev, 

vendar brez namigov, katere so prave. Skozi samostojne dejavnosti 

in raziskovanje je otroke najlaže in najbolj smotrno voditi z 

zastavljanjem zaprtih in odprtih vprašanj. Pri zaprtih vprašanjih je 

rezultat znan (npr. si opazil-a ...?, Koliko posodic?, Kako pogosto?, 

Kako?, Zakaj?), pri odprtih vprašanjih pa je možno več odgovorov (Kaj 

misliš..?, Kaj si odkril-a?, Ali misli kdo drugače?). Avtorji (Novak, 

Ambrožič  Dolinšek, Bradač idr., 2003, str. 13) poudarjajo, da je za 

poučevanje naravoslovja v zgodnjem otroštvo pomembno, da je 

otrok sproščen in odprt ter zaupa vzgojitelju in sovrstnikom. Le v tem 

primeru si upa predstaviti svoje zamisli, jih zagovarjati ter o svojih in 

drugih zamislih razpravljati. Vzgojitelj bo zmogel ustvariti tako okolje 

in vzdušje v skupini otrok le, če bo sprejel njihove potrebe, občutke 

in zamisli kot izhodišče za svojo mentorsko vlogo. Zato mora:  

– poznati naravoslovne vsebine, da lahko suvereno presoja različne 

otroške zamisli in se nanje odziva; – poznati otroške zamisli in 

razumevanje, povezane z obravnavano temo, 

– znati zastavljati vprašanja, ki otroku omogočajo razvoj po lastni 

poti, 

– zaznavati napredovanje otroka pri učenju, 

– biti sposoben organizirati primerno delovno okolje, v katerem je 

doseganje naštetih ciljev uresničljivo. 

 

Petek (2012, str. 107–108 po Krnel, 2007) opredeljuje potek pouka 

oz. učenja z raziskovanjem v šestih stopnjah: 

1. Kaj o pojavu, objektu ali snovi, ki jo želimo raziskati, že vemo 

(pogovor in izmenjava mnenj v skupini)? 

2. Kaj bomo raziskovali (zastavimo vprašanje, na katerega bomo 

lahko na koncu preprosto odgovorili)? 

3. Načrt raziskave (vsebuje opis poskusa, kaj se bo opazovalo, 

merilo, način beleženja rezultatov, meritev). 

4. Izvedba poskusov, opazovanj, meritev po pregledanem načrtu 

dela. 

5. Kaj smo ugotovili: oblikovanje odgovora na raziskovalno 

vprašanje z razlago dobljenih rezultatov. 

6. Sporočanje (plakat, na katerem navedemo raziskovalno 

vprašanje, opišemo izvajanje poskusa, meritev ter odgovor na 

raziskovalno vprašanje). 

 

Zabavni poskusi za otroke iz začetnega naravoslovja – primer dobre 

prakse 

Pri načrtovanju dejavnosti v vrtcu velikokrat posegam po 

eksperimentih oz. poskusih. Otrokom tako na nevsiljiv in razumljiv 

način dokažemo določene lastnosti predmetov, pojavov, ob tem pa 

se lahko neizmerno zabavajo, tako otroci, kot odrasli, in nevede se 

naučijo še več. Eksperimente sem izvedla s petletnim otrokom tekom 

poletja, sicer v domačem okolju, po zgoraj opisanih stopnjah 

raziskovanja. Prav za vsak eksperiment je prišlo zanimanje s strani 

otroka, zato sem njegovo radovednost le podkrepila s postavljanjem 
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zaprtih in odprtih vprašanj, ga nadgradila in vodila skozi proces 

raziskovanja. Delčke pogovorov sem tudi zapisala. 

 

 

Ognjenik oziroma izbruh vulkana 

Pogovor:  

Otrok (v nadaljevanju »O«): » Ali ti veš, kaj je to vulkan?«  

Jaz: (v nadaljevanju »J«): »Mhm… A ti veš?« 

O: »To je tista gora, ki bruha lavo.«  

J: »Zakaj pa nastane lava?« 

O: »Naredi jo vulkan iz kamnov.« 

J: »Res je. Kako pa to veš? 

O: »Videl sem v knjigi s police.« 

J: »Imamo pri nas tudi vulkan?« 

O: »Neee, pri nas ga ne moremo imeti.« 

J:  »Jaz pa mislim, da lahko. Ga lahko naredimo doma, iz sestavin, ki 

jih imamo v kuhinji?« 

O: »Ne vem, mogoče pa res.« 

J: »No, pa poskusiva. Greva v kuhinjo, kjer bova poiskala primerne 

sestavine.« 

 

Raziskovalno vprašanje: »Ali lahko doma prikažemo izbruh 

vulkana?« 

Načrt: z otrokom sva poiskala literaturo in pripravila načrt za izvedbo 

poskusa:  

Potrebujemo:  

– dve plastenki, 

– kis, 

– rdečo barvo za živila, 

– lij, 

– sodo bikarbono, 

– pladenj, 

– mivko. 

 

Opis postopka: V plastenko nalij malo kisa. Dodaj nekaj kapljic rdeče 

barve. S pomočjo lija do polovice napolni drugo plastenko s sodo 

bikarbono in jo postavi na pladenj. Nanj počasi nasipaj mivko, tako 

da jo bo največ okoli plastenke, proti robovom pa vedno manj. 

Plastenka naj bo zakrita čisto do roba, iz kupa naj ven gleda samo 

njeno »grlo«. Tako bomo dobili podobo vulkana. Previdno in zelo 

počasi v plastenko nalij kis, obarvan z barvo za živila (Nieto Martinez, 

2016, str. 50 – 51). Celoten eksperiment bo fotografirala odrasla 

oseba. 

Izvedba:  

 

 
Slika 1: Sestavine za izvedbo vulkana in dodajanje barvila v kis 

Vir: Lasten 
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Slika 2: Dodajanje sode bikarbone in gradnja ognjenika iz mivke 

Vir: Lasten 

   

 
Slika 3:  Dodajanje kisa z barvilom in izbruh »lave 

Vir: Lasten 

Ugotovitve: 

Odgovor na raziskovalno vprašanje: »Prikaz izbruha vulkana lahko 

prikažemo tudi doma, s preprostimi sestavinami iz kuhinje.« 

Razlaga: Do izbruha domačega ognjenika je prišlo zato, ker so pri 

mešanju kisa in sode bikarbone nastali mehurčki ogljikovega dioksida 

in povzročili brizganje umetne lave (Nieto Martinez, 2016, str. 51). 

 

Izdelava plakata:  na plakat sva napisala raziskovalno vprašanje, 

narisala in pobarvala postopek eksperimenta, ki sva ga zaključila z 

ugotovitvijo oz. odgovorom na raziskovalno vprašanje. 

 

 
Slika 4: Plakat postopka 

Vir: Lasten 

 

Sladoled brez zamrzovalnika 

Pogovor: Otrok je prosil za sladoled. Ker ga v zamrzovalniku ni bilo, 

sva pogovor nadaljevala: 

J: »Kaj pa zdaj? Ti bi sladoled, a ga doma ni. Imava samo led.« 
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O: »Greva v trgovino?« 

J: »Danes so trgovine zaprte. Pomisli, kako bi midva lahko na lažji 

način prišla do sladoleda?« 

O: »Mhm… Lahko ga kupiva, mhm, ne, ne moreva… lahko ga pa 

narediva!« 

J: »Me veseli, da si dobil to idejo. Kako ga bova pa naredila?« 

O: »Poiščiva recept na internetu ali v tvoji knjigi za kuhat'.« 

J: »Kaj pa če narediva malo drugačen sladoled, takega, brez uporabe 

zamrzovalnika, misliš, da je to možno?« 

O: »Ne vem, mislim, da ne bo šlo brez skrinje.« 

J: »Si prepričan? A vseeno poskusiva?« 

O: »No, pa dajva. Komaj čakam!« 

 

Raziskovalno vprašanje: »Ali lahko doma izdelamo sladoled brez 

zamrzovalnika?« 

Načrt raziskave: z otrokom sva pripravila načrt za izvedbo poskusa:  

Potrebujemo:  

− steklen kozarec, 

− jušno žlico, 

− sladko smetano, 

− 250 ml mleka, 

− čokolado v prahu, 

− ledene kocke, 

− stekleno skledo, 

− sol, 

− kuhinjsko krpo. 

 

Opis postopka: v kozarec stresi žlico čokolade, prilij malo smetane in 

tri žlice mleka. Vse skupaj dobro premešaj. V stekleno skledo položi 

nekaj ledenih kock in jih posoli. Zdaj položi kozarec v skledo med 

posoljene kocke. Okrog kozarca naloži še več ledenih kock in jih 

dodatno posoli. S kuhinjsko krpo vse skupaj pokrij in počakaj 

približno no uro. Odstrani krpo in iz sklede vzemi kozarec. Preveri, ali 

se je zmes strdila in je nastal čisto pravi sladoled (Nieto Martinez, 

2016, str. 42 – 43). Celoten eksperiment bo fotografirala odrasla 

oseba.  

 

Izvedba: 

 
Slika 5: Dodajanje čokolade v prahu in mleka 

Vir: Lasten 
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Slika 6: Dodajanje smetane in ledu 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 7: Posolimo led, dodamo kozarec, še več delu in ga spet posolimo 

ga spet posolimo 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 8: Skledo pokrijemo in po eni uri pripravljen za jed                                                                                     

          Vir: Lasten 

 

Ugotovitve:  

Odgovor na raziskovalno vprašanje: »Sladoled lahko naredimo tudi 

brez zamrzovalnika.« 

Razlaga: ko pride led v stik s soljo, se začne taliti. Ker le-ta pri taljenju 

potrebuje toploto, uporabi toploto mešanice v kozarcu, ta pa se tako 

ohladi, da začne zmrzovati. Rezultat vsega tega je odličen čokoladni 

sladoled (Nieto Martinez, 2016, str. 43). 

 

Izdelava plakata: na plakat sva napisala raziskovalno vprašanje, 

narisala in pobarvala postopek eksperimenta, ki sva ga zaključila z 

ugotovitvijo oz. odgovorom na raziskovalno vprašanje. 
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Slika 9: Plakat postopka 

Vir: Lasten 

 

Plavajoči plastelin 

1. Pogovor: potekal je na morju, ob igri na plaži in opazovanju 

oddaljenih ladij.  

O: »Zakaj kamenček pade na dno, če ga vržem v vodo?« 

J (se delam, da ne vem): »Mhm…« 

O: »Zakaj pa ladja lahko plava in ne potone na dno morja? Najbrž 

zato, ker ima spodaj motorje in jo drži gor?« 

J: »Zakaj pa potem tako majhen kamenček potone na dno?« 

O: »Aha, najbrž zato, ker nima motorja.« 

J: »A poskusiva še midva narediti manjšo ladjo, npr. iz plastelina in 

preizkusiva, če bo res plavala?« 

O: »Ja, dajva!« 

 

Raziskovalno vprašanje: »Ali ladja iz plastelina plava na vodi?« 

Načrt raziskave: z otrokom sva pripravila načrt za izvedbo poskusa:  

Potrebujemo:  

- veliko posodo, 

- vodo, 

- nekaj kamenčkov, 

- plastelin. 

 

Opis postopka: posodo skoraj do vrha napolni z vodo. V vodo drug za 

drugim vrzi kamenčke. Takoj se bodo potopili na dno. Iz plastelina 

oblikuj kroglo in jo položi v vodo. Opazuj, kako se potopi na dno, kot 

kamenčki. Kamne in plastelin vzemi iz vode. Plastelin preoblikuj v 

ladjico. Položi ga na vodo: zdaj pa plava! Kamenčke drug za drugim 

položi na čolniček iz plastelina. Opazuj, kako se čolniček z vsakim 

kamnom malo globlje pogrezne v vodo, a še vedno plava na njej 

(Nieto Martinez, 2016, str. 23). Celoten eksperiment bo fotografirala 

odrasla oseba. 
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  Izvedba: 

 
Slika 10: Pripomočki, potrebni za poskus 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 11: Tudi kroglica plastelina potone, ladjica iz 

plastelina        

 Vir: Lasten 

 

 
Slika 12: Ladjica s kamenčki plava 

Vir: Lasten 

 

Ugotovitve:  

Odgovor na raziskovalno vprašanje: »Ladja iz plastelina plava na 

vodi.« 

Razlaga: Ali bo predmet na vodi plaval ali ne, ni odvisno od njegove 

velikosti, ampak od količine vode, ki jo izpodrine. Pri tem poskusu 

smo videli, da plastelin v obliki krogle ne plava, enaka količina v obliki 

čolnička pa. To se zgodi zato, ker je prostornina čolna večja od 

prostornine krogle, zato izrine več vode. Tudi ko na čolniček položimo 

kamne, se ne bo potopil, njihova teža bo le izrinila nekaj več vode 

(Nieto Martinez, 2016, str. 23). 
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Izdelava plakata: na plakat sva napisala raziskovalno vprašanje, 

narisala in pobarvala postopek eksperimenta, ki sva ga zaključila z 

ugotovitvijo oz. odgovorom na raziskovalno vprašanje. 

 

 
Slika 13: Plakat postopka 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Različni eksperimenti so nas spremljali celo poletje, zato so tudi 

tematsko izbrani oz. prilagojeni danim okoliščinam. Ugotavljam, da 

otroci v tovrstnih dejavnostih zelo uživajo, se počutijo pomembne ob 

vsakem novem spoznanju, novem odkritju. Postavljeni so v vlogo 

raziskovalca, iščejo odgovore, ki so sestavni del njihovega odraščanja. 

Za samo izvedbo ne potrebujemo dragih naprav, pripomočkov, vse 

sestavine lahko najdemo v naravi, doma, bodisi v kuhinji, otroški sobi 

ali garaži. Domišljija nima meja. Opažam, da so prek tovrstnega 

načina dela otroci bolj motivirani in vključeni v proces učenja, saj so 

ves čas aktivno vključeni, zato so poskusi oz. eksperimenti odličen  

spremljevalec vzgojno-izobraževalnega dela.   
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Laura Sirk Šteblaj: Pomembna vloga jezika v predšolskem 

obdobju  

 

Povzetek: V našem vrtcu velik poudarek dajemo spodbujanju 

govornega področja pri otrocih. Zadnje leto sledimo tudi 

prednostnem področju Jezik. Opažamo namreč, da ima vse več otrok 

težave z razvojem govora in da se njihove jezikovne zmožnosti na 

glede na starostne mejnike zmanjšujejo. Odločila sem se, da bom 

precej pozornosti namenila prav tej temi. Cilj je bil, da bi z jezikovnimi 

dejavnostmi v oddelku spodbujala in razvijala govorno vzgojo pri 

otrocih. V teoretičnem delu sem se posvetila razlagi govornega 

razvoja otroka, vlogi staršev, pomenu branja pri govornem razvoju 

otroka in vlogi vzgojitelja. V praktičnem delu sem predstavila 

dejavnosti, vezane na jezik, ki sem jih izvedla skupaj z otroki v 

oddelku tri do šest let. 

 

Ključne besede: jezik, govor, predšolski otrok, branje   

 

Abstract: In our kindergarten, we place great emphasis on 

encouraging children's speech. For the last year, we have also been 

following the priority area of Language. We notice that more and 

more children have problems with the development of speech and 

that their language abilities decrease according to age milestones. I 

decided to devote a lot of attention to this topic. The goal was to 

encourage and develop speech education in children through 

language activities in the department. In the theoretical part, I 

devoted myself to the explanation of the speech development of the 

child, the role of parents, the importance of reading in the speech 

development of the child and the role of the educator. In the 

practical part, I presented language-related activities that I carried 

out together with the children in the three to six-year-old section. 

 

Keywords: language, speech, preschool child, reading 
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UVOD 

Opažam, da je zadnja leta pri otrocih prisotnih vedno več govorno- 

jezikovnih težav, ki so povezane s slabo motoriko govornih organov. 

Otroci imajo slabši in skop besedni zaklad, vedno bolj izpuščajo 

glasove, imajo slabšo artikulacijo, njihov govor pa je posledično 

popačen in težko razumljiv. Vedno več otrok potrebuje strokovno 

pomoč pri logopedu. Otrokov besedni zaklad se do drugega leta 

starosti stopnjuje, po drugem letu pa vse do sedmega leta pa se 

intenzivno širi. Pomembno vlogo imajo pri tem odrasle osebe, zato 

je nujno, da se z otroki pogovarjamo in jih spodbujamo. Otroke 

spodbujamo s tem, da jih poslušamo, pripovedujemo, komentiramo 

vse, kar počnemo z njimi. Branje pravljic ugodno vpliva na vsestranski 

razvoj otroka. Spodbuja jezikovni in intelektualni razvoj, razvija 

domišljijo, bogati besedni zaklad in nenazadnje širi obzorja. Velik 

pomen pri razvoju govora ima tudi slikovni material. Poleg spontane 

igre, kjer otroci razvijajo finomotorične in grobomotorične spretnosti 

otrok, govornih iger, dramatizacije, lutkovnih predstav, simbolne igre 

itd. so dobrodošle tudi govorne vaje, ki izboljšajo delovanje 

govornega aparata in se jih lahko poslužujemo pri vseh predšolskih 

otrocih in v vseh starostnih obdobjih. Govor je izrednega pomena za 

vsakega otroka, naloga vzgojitelja pa je, da otroka spodbuja na 

področju govornega razvoja. Pomembno je, da vzgojitelj čim prej 

opazi morebitne govorno-jezikovne težave pri otroku in jih v 

sodelovanju s starši ter drugimi strokovnjaki pomaga odpraviti. 

Strokovni delavci v vrtcu tako lahko otrokom pomagamo vsaj deloma 

premostiti težave in k aktivnemu sodelovanju povabiti starše in jih 

vključevati v dejavnosti. 

 

Govorni razvoj otroka  

Ljudje smo socialna bitja in govor nam pomaga vzpostavljati odnose 

in jih ohranjati vse življenje. Govor je osnovno sredstvo komunikacije, 

pogoj za zadovoljevanje potreb. Govor nas oblikuje, spopolnjuje in 

dela človeške. Govor je zelo pomemben v človekovem razvoju, saj gre 

pri tem za oblikovanje človeka kot posameznika (individualna 

funkcija govora) in za vzpostavljanje komunikacij z okolico (družbena 

funkcija govora) (Marjanovič Umek, 1990, str. 11). Že v Kurikulumu 

za vrtce (1999) je zapisano:« Za otroka in njegov čustveni, socialni in 

spoznavni razvoj je bistvenega pomena, da razvije jezikovno 

zmožnost«. Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju je 

najpomembnejše obdobje za razvoj govora. Dejavnosti naj 

vključujejo sodelovanje in komunikacijo z odraslimi in otroki, 

seznanitev s pisnim jezikom in spoznavanje književnosti. Otroci se 

namreč v tem obdobju učijo izražati čustva, misli, izkušnje in razumeti 

sporočila drugih. Od tretjega leta starosti dalje pa je zelo pomemben 

razvoj predpisalnih in predbralnih sposobnosti (Kurikulum, str. 18–

19). Otroci se učijo in razvijajo jezik na številne načine. Ob poslušanju 

govora vsakdanjih pogovorov, poslušanju in pripovedovanju 

literarnih besedil, poslušanju branja odraslih oseb, s 

pripovedovanjem in opisovanjem dogodkov, ob rabi jezika v 

domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic. Z 
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gledanjem in posnemanjem svojih vrstnikov, otroci pridobijo največ 

izkustvenega znanja (npr. socialne igre, izštevanke, rime, uganke 

šaljivke, besedne igre …) (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Dejavniki, ki vplivajo na pravilen razvoj govora (Nemec in Krajnc, 

2011): 

− Zdrav živčni sistem.  

− Razvite psihične funkcije (zaznavanje, mišljenje, pozornost, 

pomnjenje).  

− Razvita čutila.  

− Zdravi govorni organi.  

− Dober zgled govora v okolju (starši, vzgojitelji …). 

 

Grilc (2013) meni, da je pri tistih otrocih, ki imajo več 

nevroanatomskih dejavnikov, ki otežujejo govorni razvoj, 

upočasnjena tudi logopedska obravnava in otežena možnost za 

popolno rehabilitacijo. Za razvoj jezika in govora je najpomembnejša 

mentalna raven otroka. Pogoji za govorni razvoj pa niso samo v 

otroku, ampak tudi v emocionalnem ozračju, v katerem otrok živi, v 

socialnih stikih z okolico in kakovosti govornih spodbud, ki jih otrok 

dobi iz okolice. Na razvoj govora vplivajo različni dejavniki, ki jih 

delimo na notranje (psihološke, fiziološke) in zunanje (socialne, 

sociološke). 

 

 

 

Vloga staršev pri govornem razvoju 

Skamličeva (2014) je poudarila, da otroci večino osnov komunikacije 

usvojijo v prvem letu življenja, ko poteka komunikacija med starši in 

dojenčkov preko telesnega stika. Dojenčka pomirimo, ga pobožamo, 

objamemo in mu tako dajemo občutek varnosti. Starši (Marjanovič 

Umek, 2003, str. 127) imajo pomembno vlogo pri otrokovem 

govornem razvoju, saj se že v obdobju dojenčka vključujejo v govorno 

interakcijo z otrokom ter tako spodbujajo njegovo govorno 

odzivanje. Starši že, ko ob prisotnosti dojenčka govorijo, pojejo ali 

mrmrajo  spodbujajo njegov govorni razvoj.  Pomembno je, da starši 

ne popravljajo otrokovega govora, temveč ga spodbudijo tako, da se 

z njim pogovarjajo brez pomanjševalnic in popačenk. Starši naj se z 

otrokom pogovarjajo razločno, počasi razumljivo in jasno. Pogosto 

mu naj berejo pravljice (lahko tudi iste …), pesmice … Za otroka je 

namreč izredno pomembno, da krepimo njegove jezikovne 

zmožnosti, saj le-te vzpodbudno vplivajo na celosten, kakovosten 

razvoj otroka in razvijajo otrokovo samopodobo.  

 

Pomen branja pri govornem razvoju otrok 

Starši s pogostim glasnim branjem otroške literature in z načinom 

branja spodbujajo razvoj otrokovega govora in kasneje tudi kasneje 

razvoj njegovih bralnih spretnosti (Marjanovič Umek, 2003, str. 130). 

(Kopp, 2000, str. 6) pravi, da mora branje postati navada za otroke in 

starše, ter da je priporočljivo, da si starši vsak dan vzamejo čas za 

branje z otrokom. Knjige širijo obvladovanje in znanje jezika in 
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izkušnje na različne načine. Branje ustvarja otroku okno v svet, v 

katerega na noben način ne more (Kopp, 2000, str. 68). Knjige 

vplivajo na otrokov jezikovni razvoj, s tem pa tudi na razvoj mišljenja. 

V predšolskem obdobju je otrok izredno učljiv, bolj kot kadarkoli 

kasneje. Zapomni si množico novih besed, izrazov, besednih zvez, 

vendar le, če jih ima priložnost slišati. Naša vsakdanja govorica je le 

ponavljanje omejene količine besed. Otroku moramo omogočiti, da 

sliši in spozna obsežnejši besedni zaklad. V kolikor mu tega ne bomo 

omogočili, bo otrok tako v govoru kot pisni obliki uporabljal zgolj 

skromno zalogo besed, ki se jih je naučil s posnemanjem našega 

govora. Razvite jezikovne zmožnosti in obvladovanje instrumenta 

jezika pa so nujno potrebne za razvoj mišljenja (Jamnik, 1998, str. 18).  

Jamnikova (1988, str. 17–18) pravi, da s poučno knjigo, slikanico 

lahko otroku predstavimo oddaljene kraje, razne živali, neznane 

stvari, pojme … Ob poslušanju in podoživljanju se razvija njegov 

domišljijski svet. Ob knjigah pa se otrok seznanja z ilustracijami, 

likovnimi tehnikami in se s tem razvija njegov estetski okus, preko 

posnemanja in poustvarjanja pa tudi njegovo estetsko izražanje.   

 

Vzgojitelji in otrokov govor 

Otrok je v prvem letu življenja za vzgled imel svoje starše. Ob vstopu 

v vrtec pa je krog ljudi, ki vplivajo na govor otroka, povečal. Poleg 

staršev, sorojencev in sorodnikov pa z vpisom v vrtec vstopa še 

vzgojiteljica, vzgojiteljica pomočnica in otrokovi vrstniki. Vsi ti 

vplivajo na otrokov govorni razvoj. Marjanovič Umek in dr. (2006, str. 

33) pravijo, da otroci razvijajo govorno kompetentnost s 

poslušanjem, spraševanjem, oblikovanjem hipotez in trditev ter ob 

interpretiranju odgovorov, ki jih dobijo od vzgojiteljev. Za 

vzgojiteljico je pomembno, da pozna potek razvoja govora in 

upošteva načelo individualnega pristopa, saj bo le tako lahko 

uspešno zagotovila uspešen razvoj govora. Browne (1996; nav. po 

Marjanovič Umek in dr. 200, str. 133) omenja pet kriterijev, ki 

vplivajo na uspešnost vzgojitelja pri spodbujanju govornega razvoja 

otrok v skupini. Izpostavlja: 

− Razumevanje vrednosti pogovora. Vzgojitelj je pripravljen 

razglabljati o različnih vsebinah in temah, pri tem pa otrokom 

dovoli, da sami izrazijo svoje mnenje in preko tega širijo svoje 

znanje.  

− Odnos do govornega izražanja. Vzgojitelj s svojim zanimanjem za 

to, kar je otrok povedal, vpliva na sproščenost govornega 

izražanja otrok. Čas, ki ga vzgojitelj nameni pogovoru, je prav tako 

pomemben. Vzgojitelj, ki namenja veliko pozornosti lastnemu 

govornemu izražanju, s svojim načinom govora vpliva tudi na 

govor otrok.  

− Poznavanje strategij in dejavnosti, ki spodbujajo poslušanje in 

govorno izražanje otrok.  

− Vzgojitelj daje poudarek načrtovanju in ter komunikaciji z vrstniki 

(govor in poslušanje).   

 



281 
 

Vzgojitelj je otrokom govorni zgled, zato mora imeti bogat besedni 

zaklad, govoriti mora jasno in razločno, izgovarjati vse glasove 

slovenskega knjižnega jezika, biti ves čas miselno aktiven, govoriti 

mora naravno in imeti pri tem potreben tempo in ritem govora 

(Kranjc in Saksida, 2001).  

 

Primeri dejavnosti od 3. do 6. leta  

− Posluša pravljice, zgodbice, uganke, pesmice. Vsebine doživlja 

prek različnih medijev (avdio in video), obišče gledališko 

predstavo (igrano in lutkovno), obišče filmsko predstavo, gleda 

risanke, obiskuje splošno knjižnico.  

− Razlikuje med govornimi zvrstmi, ki so primerne za konkretni 

govorni položaj (knjižni govorjeni jezik : narečje), in njihovimi 

funkcijami v vsakdanjem življenju.  

− V vsakdanji komunikaciji spoznava razlike med knjižnim jezikom 

in svojim narečjem ob konkretnih primerih, ki se pojavljajo v 

komunikaciji.  

− Izvaja dejavnosti, v katerih po svojih željah v simbolni igri in igri 

vlog posnema in igra osebe, živali, predmete.  

− Sodeluje v različnih govornih položajih, začenja pogovor, vpeljuje 

nove teme; se igra in zabava z besedami in strukturami, sprašuje, 

se pogaja.  

− Sodeluje v komunikaciji v manjših skupinah ali v parih ter v 

komunikaciji z odraslimi in otroki.  

− Posluša odraslega in otroka, posluša avdio- in gleda videogradivo 

z raznovrstnimi literarnimi besedili tudi iz aktualne otroške 

kulture.  

− Samostojno pripoveduje zgodbice, jih obnavlja in si izmišljuje 

svoje.  

− Samostojno ustvarja knjigo, strip.  

− Sodeluje v različnih družabnih in didaktičnih igrah, ki spodbujajo 

bogatenje besednega zaklada, obnavljanje in izmišljanje zgodb 

(na primer čarobne karte).  

− Ob poslušanju in lastnem pripovedovanju doživlja ritem besed, 

glasbe in pesmi (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Primeri dobre prakse, ki pozitivno vplivajo na govor otroka 

 V šolskem letu sem si na področju jezika v oddelku zastavila sledeče 

cilje:   

− Spodbujanje govornega razvoja predšolskih otrok.  

− Spodbujanje ustvarjalnega izražanja v jeziku. 

− Spodbujanje jezikovne zmožnosti jezika (artikulacija, 

besednjak,    besedila, komunikacija).  

− Spodbujanje družinskega branja, bogatenje otrokovega 

besednega zaklada.  

− Razvijanje sposobnosti domišljijskega doživljanja literarnega 

sveta, razvijanje domišljije.  

− Vključevanje otrok v komunikacijske procese z otroki in odraslimi.  
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− Razvijanje jezikovnih zmožnosti  v različnih funkcijah in položajih 

ob vsakodnevnih dejavnostih in v različnih socialnih situacijah. 

− Razvijanje jezika na vseh jezikovnih ravneh (od glasoslovne in 

oblikoslovne do skladenjske in pomenoslovne).  

− Spodbujanje za jasno izražanje potreb in želja posameznikov 

(Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

V vrtcu in v mojem oddelku otrok starih tri do šest let namreč 

opažam, da ima vse več otrok težave z razvojem govora, 

razumevanjem le tega (nerazumljiv govor, skop besedni zaklad, 

napake v izgovarjanju besed več otrok, pomanjkanje govora, 

nerazumevanje besed, pojmov …). Področje govora vpliva na otrokov 

celostni razvoj in samopodobo. V oddelku je že ob začetku šolskega 

leta najbolj izstopal mlajši deček, ki pa je govorno zelo spreten in ima 

bogat besedni zaklad. Deček, ki bo s septembrom postal šolar je imel 

težave z izgovorjavo sičnikov in šumnikov, dva dečka v oddelku pa 

obiskujeta logopedinjo. Eden izmed otrok pa je imel tudi odločbo 

dodatne strokovne pomoči in pomoč strokovnjakov in sicer v smislu 

vzpodbujanja na področju govora, ki je njegovo manj močno 

področje. V ta namen sem izvajala tekom celotnega šolskega leta 

številne dejavnosti, s katerimi sem krepila govor pri otrocih. Že v 

septembru smo v igralnici uredili knjižni kotiček. Otroci so posegali 

po knjigah, jih ogledovali, se ob njih pogovarjali, zbirali vtise … 

Dnevno smo prebirali zgodbice pred zajtrkom, v jutranjem krogu in 

pri počitku. Otroci so pri »branju« aktivno sodelovali. Postavljala sem 

jim vprašanja, se ob simbolizaciji pogovarjali, obnavljali zgodbice. 

Tudi večkrat tekom dopoldneva so prišli k meni in me spraševali, kako 

je bilo ime zajčku? Zakaj je bil volk hudoben? Najbolj so jih v knjižnem 

kotičku pritegnile knjige o živalih, npr. dinozavri ter o avtomobilih in 

traktorjih. V oddelku sem izvajala bralni projekt na nivoju vrtca, in 

sicer z naslovom Cicibralček. Enkrat tedensko smo imeli bralni dan. 

Starše sem o bralnem projektu predhodno obvestila že na 

roditeljskem sestanku. Tisti otrok, ki je v otrok prinesel slikanico in jo 

predstavil drugim otrokom, je dobil nalepko, ki si jo je izbral sam. 

Vsak otrok je v vrtec prinesel toliko knjig, kot je bila njegova starost.  

 

V sklopu tega je bilo zaželeno, da se nauči kratko in preprosto 

deklamacijo, pesmico in jo predstavi vrstnikom. Ob bralnih dnevih jih 

je obiskala lutka – medvedek Brundi, ki jih je pozdravil in spodbudil k 

samostojnem pripovedovanju, tudi pomagal, če se je pri kakšni 

besedi, stavku zataknilo. Na ta način smo k sodelovanju povabili še 

starše, da so skupaj z otroki prebirali zgodbice, obenem pa je bila to 

spodbuda k obisku knjižnice. Otrok je zatem v svoj zvezek narisal 

risbico, jaz pa sem zapisala njegove vtise ob branju in pripovedovanju 

knjige. Opazila sem, da so otroci večkrat tedensko posegli in 

ogledovali svoje zvezke z risbicami. Z bralnim projektom so se otroci 

učili »nastopanja« pred vrstniki, razvijali samozavest, opazila pa je 

sem viden napredek pri govoru (november-maj). Njihov besedni 

zaklad je bil iz meseca v mesec bogatejši. Tudi deček, katerega govor 

je bil težje razumljiv, se je ob pripovedovanju knjige vživel v vlogo in 
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bogatil svoj besedni zaklad. Ob vsaki knjigi, ki jo je otrok uspešno 

predstavil sovrstnikom, si je izbral nalepko in jo nalepil pod svojo 

fotografijo. Nalepka je bila spodbuda za osvojen trud. Tako so sproti 

in dnevno lahko opazovali, koliko knjig so že prebrali in koliko jih je 

še potrebno, da ob koncu šolskega leta osvojijo priznanje za 

opravljenega Cicibralčka. Zaključek Cicibralčka je potekal v mesecu 

juniju v šolski knjižnici. Otroci so knjižnico že dobro poznali, saj je 

knjižničarka mesečno izvajala pravljične urice glede na tematiko in 

aktualne teme (jesen, novoletni čas …). Ob zaključku bralnega 

projekta je knjižničarka podelila priznanja, otroci pa so bili ponosni 

na opravljeno nalogo. Izmed vseh otrok v oddelku Cicibralčka v 

oddelku niso opravili le trije otroci.  

 

 
Slika 1: Podelitev priznanj za Cicibralčka 

Vir: Lasten 

 
Slika 2: Primer otrokovega pripovedovanja ob zgodbici in njegovi risbi 

Vir: Lasten 

 

Med drugim smo v mesecu aprilu obeležili tudi mednarodni dan 

pravljic, obiskala nas je šolarka in nam prebrala zgodbico o nagajivi 

muci Tinki. Pogovarjali smo se o najljubših slikanicah, jih prinašali v 

vrtec in izdelali svojo slikanico ter jo predstavili vrstnikom. Zgodbice 

so otroci podoživljali z likovnim upodabljanjem, plesnim izražanjem 

in dramatizacijami. Otroci so se v oddelku zelo radi igrali knjižnico. 

Pripravili smo sredstva in prostor, razdelili vloge ter se pogovorili o 

pravilih igre. Poleg velikega poudarka branju pravljic v oddelku pa 

smo se večkrat tedensko igrali govorne igre (rimanje besed, uganke, 

izštevanke, iskanje besed na prvi glas, igra z glasovi – kaj se začne na 
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R, S …), zlogovali (izgovorjava besed po zlogih, mu-ha, ve-ve-ri-ca), se 

igrali besedne igre (ustvarjanje novih besed, besedne uganke …), 

prebirali slikopise, ogledali lutkovne predstave (Debela repa, A. 

Tolstoj, Medved išče pestunjo, Ruska ljudska pravljica …) in 

dramatizirali (po pravljicah, se vživljali v različne vloge). Obiskala nas 

je tudi logopedinja in nam predstavila zanimive vaje za širjenje 

govornega aparata. Otrokom je ugajala zgodbica z vajami za 

razgibavanje govoril z naslovom Larino potovanje, zato sem se le- te 

pri svojem delu večkrat posluževala. S pomočjo zgodbice smo izvajali 

vaje za izboljšanje motorike govoril (vaje pihanja, dihalne vaje, vaje 

jezika …) in urili naše poslušanje (vaje za urjenje poslušanja) in se 

igrali z onomatopej karticami. Otroci so se tako najlažje in 

najučinkovitejše učili preko spontane igre. Igra otroku omogoča 

interakcijo s širšim svetom in mu širi obzorja. Z igro navezuje in spleta 

prijateljske vezi. 

 

 
Slika 3: Mednarodni dan pravljic 

Vir: Lasten 

 
Slika 4: »Prebiranje« slikopisa 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Otroci so s pomočjo dejavnosti, ki sem jih izvajala v oddelku krepili in 

širili besedni zaklad, razvijali jezik na vseh jezikovnih ravneh. 

Dejavnosti so bile načrtovane, cilji doseženi. V dejavnosti so se 

vključevali z veseljem in zanimanjem ter bili aktivno udeleženi. S 

pomočjo različnih pripomočkov in sredstev so jih aktivnosti še bolj 

pritegnile. Tekom številnih vaj, aktivnosti, tudi individualnega dela, ki 

sva ga izvajali z vzgojiteljico pomočnico, sem opazila, da so otroci 

govorno napredovali in postali samozavestnejši pri vključevanju v 

družbo. Opazila sem, da imajo otroci z govorno-jezikovnimi težavami 

pogosto težave pri navezovanju stikov, komunikaciji z vrstniki in 

vključevanjem v skupino. Menim, da je treba otrokove motorične 

spretnosti razvijati že zelo zgodaj. S pomočjo številnih finomotoričnih 
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in grobomotoričnih dejavnosti, ki spodbujajo motoriko govoril. S 

številnimi zabavnimi in zanimivi aktivnostmi, lahko krepimo razvoj 

govora. Pri starejših otrocih se lahko zgodi, da jih vrstniki ali okolica, 

zaradi govora ne sprejema ali pa se jim posmehuje. Pomembno je, da 

nespremenljivo vedenje preprečimo in se z otrokom pogovorimo. Z 

našim spoštljiv in razumevajočim vedenjem, dajemo otrokom zgled, 

saj se moramo zavedati, da smo starejši zgled otrokom, kjerkoli smo. 
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Karmen Skubic: Pomagaj mi, da naredim sam 

 

Povzetek: Montessori pedagogika se od drugih vzgojnih pristopov 

razlikuje po spremenjeni vlogi okolja in odraslega pri otrokovem 

razvoju. Otrok iz okolja povsem nezavedno, kot goba, vsrka vse vtise 

in le-ti postanejo del njega in njegove osebnosti, zato je zelo 

pomembno, kakšno je okolje, ki obdaja otroka. Ker ima okolje pri 

motessori pristopu zelo pomembno, celo osrednjo vlogo, je tudi 

vloga odraslega spremenjena, na prvi pogled bi lahko rekli bolj 

pasivna,  saj se mora odrasli prilagoditi otroku in zaupati njegovim 

notranjim silam, ki ga vodijo po poti razvoja. Eno izmed področij, ki 

je v montessori okolju, prav zaradi spremenjene vloge okolja in 

odraslega, zelo pomembno, je samostojnost otrok in prav o tem in o 

vlogi odraslega in okolja v montessori pedagogiki, pišem v prispevku. 

 

Ključne besede: samostojnost, montessori pedagogika, okolje, vloga 

odraslega 

 

Abstract: Montessori pedagogy differs from other educational 

approaches in the changed role of the environment and the adult in 

the child's development. A child absorbs all impressions from the 

environment completely unconsciously, like a sponge, and they 

become part of him and his personality, so it is very important what 

the environment that surrounds the child is like. Since the 

environment plays a very important, even central, role in the 

Motessori approach, the role of the adult is also changed, at first 

glance it could be said to be more passive, since the adult must adapt 

to the child and trust his inner forces that guide him along the path 

of development. One of the areas that is very important in the 

Montessori environment, precisely because of the changed role of 

the environment and the adult, is the independence of children, and 

I write about this and the role of the adult and the environment in 

Montessori pedagogy. 

 

Keywords: independence, montessori pedagogy, environment, 

adult's role 
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UVOD 

Montessori pedagogiko je na podlagi svojega znanja, predvsem pa 

izkušenj pri delu z otroki, razvila italijanska zdravnica Maria 

Montessori. Pedagogika temelji na sledenju otrokovim naravnim 

potrebam in dopuščanju svobodnega razvoja otroka. Montessori 

pedagogika je stara že več kot sto let in je razširjena po vsem svetu, 

najbolj pa v Evropi, ZDA, Indiji, Avstraliji in na Japonskem. V Sloveniji 

se je leta 2002 odprl Angelin vrtec, ki je prvi vrtec pri nas, ki je voden 

po programu montessori. Danes je takih vrtcev v Sloveniji preko 20, 

tako zasebnih kot javnih, ki v svoje delo z otroki vključuje elemente 

montessori pedagogike. Trenutno sta v Sloveniji tudi dve montessori 

osnovni šoli. 

 

Kdo je bila Maria Montessori? 

Maria Montesssori je bila prva ženska zdravnica v Italiji, kar kaže tudi 

na to, da je bila odločna, vztrajna in ambiciozna ženska. Študirala je 

tudi filozofijo, psihologijo in antropologijo. Bila je zagovornica žensk 

in otrok. Imela je izredni dar opazovanja, preko katerega je razvila 

svojo metodo. Njen pedagoški pristop se je torej razvil iz prakse – 

najprej je bila praksa, iz katere se je razvila teorija, in ne obratno kot 

je to bolj pogosto. »Svoja dognanja je uporabljala v praksi, opazovala 

je, kako se nanje odzovejo otroci in jih opuščala ali dopolnjevala 

glede na zanimanje otrok. Že takrat je slutila in dognala mnogo tega, 

kar sodi v današnje razumevanje otrokovega razvoja« (Kordeš 

Demšar, 2007, str. 81), saj njena dognanja lahko povežemo s 

spoznanji in ugotovitvami sodobnih nevroznanstvenikov. Pri svojem 

delu se je prepustila opazovanju in izključila vsa svoja pričakovanja in 

prepričanja, kaj bi se moralo zgoditi. Prav zato je svojo metodo 

označila za objektivno metodo, ker temelji na opazovanju dejstev.  

 

Vloga učitelja in vloga okolja v otrokovem razvoju 

Maria Montessori govori o prav posebni duševni sili, ki majhnemu 

otroku pomaga pri razvoju, saj izobraževanje ni nekaj, kar dela učitelj, 

ampak je naravni pojav, ki spontano poteka v človeškem bitju 

(Montessori, 2006, str. 44–45). »Pristop montessori je pomoč 

življenju, ker otroku na pravi način in ob pravem času pomaga, da 

izkoristi vse svoje zmožnosti, s katerimi se je rodil« (Košič, 2020, str. 

32). Otrok se ne uči s poslušanjem, ampak z aktivnim udejstvovanjem 

v okolju, zato je Maria Montessori okolju pripisala velik pomen in je 

zato okolje postalo celo osrednja točka njenega pedagoškega 

pristopa (Montessori, 2009, str. 59). S tem pa se je spremenila tudi 

vloga odraslega, saj ta nima več osrednje vloge pri poučevanju 

otroka, ampak je le vezni člen med otrokom in okoljem. »Naloga 

odraslih je, ne da učimo, ampak da pomagamo umu otroka pri 

njegovem delu samoizgradnje in razvoja« (Montessori, 2006, str. 64). 

»Učiteljevo delo ni govoriti, temveč zagotoviti in razporediti v okolju, 

posebej pripravljenem za otroka, čim več spodbud za njegovo 

kulturno vedenje« (Montessori, 2006, str. 46). Učiteljeva glavna 

naloga je, da čim bolj objektivno, brez predsodkov in pričakovanj, 

opazuje otroke in si svoja opažanja skrbno zapisuje, saj bo na podlagi 

le-teh lahko sledil otrokovim potrebam in pripravil ustrezno okolje 

zanj. Glede na svoja opažanja bo tudi vedel, kdaj je pravi čas za 

predstavitev posameznega materiala otroku. Predvsem mora paziti, 

da s svojim delovanjem ne predstavlja ovire pri otrokovem razvoju, 

da ne moti otrokove koncentracije in po nepotrebnem ne posega v 
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otrokovo delo. Otrokova koncentracija je namreč zelo krhka, zato 

mora biti učitelj takrat še posebej pazljiv, saj bi bil kakršenkoli ropot, 

pogled ali pa pohvala in pomoč dovolj, da uniči otrokovo 

koncentracijo in njegovo aktivnost. Takšna drža učitelja vsekakor ni 

enostavna in se pridobi z izkušnjami, opazovanjem in nenehnim 

samoanaliziranjem svojega dela. »Dejavnejši je otrok, pasivnejši bo 

učitelj« (Montessori, 2006, 259) . Maria Montessori pravi, da je 

največji uspeh učitelja takrat, ko otroci delajo, kot da učitelja sploh 

ne bi bilo (Montessori, 2006, str. 195). Montessori okolje je torej 

prilagojeno otroku, njegovim spretnostim, sposobnostim, zanimanju 

in pa obdobju, v katerem se otrok nahaja. Zavedati se moramo, da je 

zgled, ki ga daje odrasli otroku s svojim vedenjem, močnejši od 

besed, zato bodimo takšni odrasli, kakršni želimo, da postanejo 

otroci. Spoštovanje otroka je eno od osnovnih načel pristopa 

montessori, zato mora k temu ves čas stremeti odrasla oseba pri 

svojem delovanju. 

 

»Pomagaj mi, da naredim sam« 

Ta citat je eden izmed najbolj poznanih citatov Marie Montessori in 

glavno vodilo v montessori pedagogiki pri delu z otroki in ga mora 

imeti odrasla oseba ves čas v mislih, da nudi otroku le toliko pomoči, 

kolikor jo potrebuje, da lahko določeno stvar opravi sam do konca, 

na primer ko si otrok obleče jakno, predvsem mlajši otrok potrebuje 

pomoč pri zapenjanju zadrge, zato mu odrasli le zatakne zadrgo, 

otrok pa jo nato sam zapne do konca. Postavitev okolja, ki je 

prilagojeno otroku, njegovim potrebam in pa spremenjena vloga 

učitelja, otroku omogoča, da je lahko čim bolj samostojen.  Ko otrok 

shodi, postane bolj neodvisen in ga odrasli težje nadzira, zato mu 

omeji prostor s stajico, ali pa ga kljub temu, da otrok že hodi, še 

vedno vozi v vozičku. A majhen otrok, ki je komaj usvojil prve korake 

ter okusil svobodo, da lahko sam pride kamor želi in ni več toliko 

odvisen od odrasle osebe, ima močno potrebo po gibanju in 

raziskovanju, želi prijeti in se dotakniti stvari, kar pa v odraslem 

vzbudi strah, da bo otrok stvari uničil, zato mu pogosto to 

prepoveduje. Otrok, ki je razvil določene sposobnosti, se lahko razvija 

normalno le takrat, ko te sposobnosti tudi uporablja. Običajno so vse 

prilagoditve okolja namenjene temu, da si odrasli olajša svoje 

življenje, vendar pa bi se moral odrasli prilagajati otroku in mu v 

svojem okolju nuditi možnost, da zadosti svoje razvojne potrebe. 

Maria Montessori piše o dobrem zgledu takšnega ravnanja pri višjih 

živalih, ki to nagonsko počnejo, navede primer mati slonice, ki se po 

kotitvi vrne k svojim mladičem nazaj h čredi in takrat cela čreda 

upočasni korak, ga prilagodi mladiču in ko se mladič utrudi in ustavi, 

se ustavi tudi njegova čreda (Montessori, 2009, str. 73).  V skladu z 

navedenim primerom, bi tako tudi odrasli morali slediti otroku na 

sprehodu. Otrokov korak je krajši od odraslega. »Majhen otrok pa 

hodi, da bi si razvil moči, izgradil svoje bitje. Hodi počasi. Njegova 

hoja ni ritmična in nima cilja. Ženejo ga stvari v okolici, ki ga vabijo 

naprej. Če hoče odrasli otroku pomagati, se mora odpovedati 

svojemu ritmu in svojemu cilju« (Montessori, 2009, str. 75). Ko 

otroka pritegne neka dejavnost ali opravilo, ni usmerjen na rezultat, 

učinkovitost ali čas, ampak bolj na pridobivanje spretnosti, ki jo pri 

tem potrebuje. Zato lahko otrok pri dejavnosti dolgo časa vztraja in 

jo ponavlja, lahko tudi več dni ali tednov, vse dokler ne usvoji 

določene spretnosti. Odraslega, ki vidi otroka, ki se zelo trudi, da bi 

dosegel nekaj, kar je za odraslega nepomembno in bi sam bolje in 
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hitreje opravil, vleče neka sila, da bi mu pomagal, da se otrok ne bi 

preveč »matral«. S takim vedenjem odrasel postane ovira v 

otrokovemu razvoju. Otroku sporoča, da ne zmore, kar pa slabo 

vpliva na njegovo samopodobo. Nekateri otroci se pomoči upirajo in 

so zato označeni kot trmasti otroci, drugi, ki niso tako močnega 

karakterja, pa se vdajo in ko se ti dogodki večkrat ponovijo, niti ne 

poskušajo več stvari opraviti sami, ampak se prepustijo odraslemu. 

Ko odrastejo pa so kar naenkrat pričakovanja s strani odraslih, da so 

samostojni na vseh področjih in se na otroke spet jezijo in jih označijo 

za lene. Če otroka spodbujamo in mu damo potreben čas na poti k 

samostojnosti, je otrok ob vseh dosežkih notranje nagrajen in ne 

potrebuje zunanje pohvale s strani odrasle osebe. Otrok, s tem ko se 

trudi, da neko stvar opravi sam in mu na koncu, lahko tudi po 

večkratnih poskusih, uspe, dobi potrditev, da zmore in postane 

samozavestnejši ter pridobi spoznanje, da se trud poplača, kar je 

dobra popotnica za kasnejše preizkušnje v življenju. Odrasli mora 

slediti tudi otrokovim občutljivim obdobjem, saj to obdobje traja le 

določen čas in se kasneje več ne ponovi. Namenjeno je pridobitvi 

določene veščine in ko se ta veščina razvije v polnosti, občutljivost 

zanjo izgine. »Kadar je za nekaj občutljiv, je podoben prižgani luči, ki 

osvetljuje samo tisto stvar, ki ga zanima, in nič drugega. / … / Ko ti 

duševni izbruhi počasi zamrejo, se prižgejo drugi plameni. Tako gre v 

otroštvu otrok od ene zmage do druge, vedno poln živahnega 

navdušenja« (Montessori, 2009, str. 39–40). Zato je vloga odraslega, 

kot opazovalca otrokovega razvoja, zelo pomembna, da opazi 

njegovo občutljivo obdobje in ustrezno pripravi okolje ter s tem 

pomaga otroku pri njegovem razvoju. »Otrokovo osvajanje 

neodvisnosti predstavlja osnovne korake v »naravnem razvoju«. V 

naravi otroka je namreč, da neomajno hodi k neodvisnosti. / … / 

Človek se razvija postopoma in svoboda, ki jo uživa, prihaja z 

zaporednimi koraki na poti k neodvisnosti« (Montessori, 2006, str. 

115–117).  

 

Samostojnost otrok v montessori igralnici 

»Možnost, da lahko sam izbira med različnimi dejavnostmi, otroku 

omogoča, da spoznava samega sebe in svoje interese ter odkriva 

svoje sposobnosti in talente« (Košič, 2020, str. 45). Okolje mora biti 

svetlo, urejeno, mikavno, prilagojeno otrokovim potrebam in 

razvoju, da ga samo po sebi »kliče« k delu. Zasnovano je tako, da je 

otrok lahko čim bolj samostojen: odprte in nizke omare, nizke mize 

in stoli, pripomočki, ki jih otrok uporablja pri svojem delu so 

prilagojeni njegovi velikosti. Na omarah so materiali, tako je namreč 

Maria Montessori poimenovala učne predmete ali pripomočke, 

razvrščeni glede na področja dejavnosti: vsakdanje življenje, 

umetnost, jezik, gibanje in zaznavanje, pri starejših otrocih pa še 

matematika in znanost. Znotraj posameznega področja so materiali 

razvrščeni po hierarhičnem zaporedju – od konkretnega do bolj 

abstraktnega. Materiali imajo svoje stalno mesto, kar pri otroku 

vzbuja občutek varnosti, saj vedno ve, kje lahko dobi določen 

material, s katerim želi delati, in kam ga po končanem delu tudi 

pospravi. Področje dejavnosti, ki otrokom nudi podporo na področju 

samostojnosti in je še posebej pri mlajših otrocih zelo priljubljeno, je 

področje vsakdanjega življenja. Otroci namreč opazujejo odrasle in si 

zato želijo biti njim podobni, kar pomeni, da želijo početi enake 

dejavnosti kot odrasli. O tem piše tudi Maria Montessori: »Še 

posebno pa ga privlačijo dejanja odraslih, zato bi jih rad spoznal in 
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poustvaril. Tu se lahko pokaže poslanstvo odraslega: naj navdihuje 

otrokova dejanja, naj bo kot odprta knjiga, iz katere bo otrok lahko 

črpal vodstvo za svoje gibanje in se naučil, kar mora znati, da bi 

pravilno ravnal« (Montessori, 2009, str. 88). Materiali s področja 

vsakdanjega življenja so razdeljeni na skupine kot so skrb zase, skrb 

za okolico in pripravo hrane. V prvi skupini materialov, ki so 

namenjeni temu, da se otrok uči sam skrbeti zase, lahko najdemo 

okvirje za zapenjanje, preko katerih se otrok uči zapenjati zadrge, 

gumbe, sponke ter se uči zavezovati pentljo. V tej skupini najdemo 

še dejavnosti kot so loščenje čevljev, uporaba robca in česanje – vsi 

potrebni pripomočki so otroku na dosegu rok, da se lahko sam uredi. 

Ena izmed teh dejavnosti, ki je pri otrocih zelo priljubljena, je tudi 

umivanje rok pri zato namenjeni nizki omarici, na kateri je posoda, 

pod njo, na spodnji polici, pa vrč, s katerim otrok prinese vodo in jo 

nalije v posodo. Otrok si v njej nato z milom, ki je poleg posode, umije 

roke. Otroci običajno večkrat ponovijo postopek miljenja in 

splakovanja. Nekateri so zelo osredotočeni na samo dejavnost in so 

zelo natančni pri miljenju, drugi pa pri tem pogledujejo po dogajanju 

v igralnici.  Ta dejavnost je za nekatere otroke prav meditativna.  

 

 
Slika 1: Okvirji za zapenjanje  in kotiček za urejanje (robčki, glavnik)              

 Vir: Lasten 

 
Slika 2: Loščenje čevlja in umivanje rok 

Vir: Lasten 
 

Drugi sklop dejavnosti s področja vsakdanjega življenja je skrb za 

okolje, znotraj katerega najdemo dejavnosti, kot so grabljenje, 

pometanje, puljenje plevela, striženje trave, sejanje semen, 

presajanje in zalivanje rastlin, pomivanje oken, pranje perila pri 

perilniku, obešanje, zlaganje in likanje oblačil, brisanje prahu, 

brisanje miz, pomivanje stolov, čiščenje tal, loščenje predmetov in 

priprava šopkov. V montessori igralnicah so napake del uspeha, saj s 

tem dobi otrok občutek, da ni nič narobe, če se mu kaj strese, polije, 

v igralnici pa so v ta namen pripravljene krpe za brisanje ter metle in 

smetišnice za pometanje. Pomembno je, da imamo odrasli pozitiven 

odnos do napak, saj s tem otroku sporočamo, da se napake da 

popraviti, da lahko znova poskusi in da je treba vztrajati za uspešno 

končanje naloge.  
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Slika 3: Pometanje in puljenje plevela 

Vir: Lasten 
 

 
Slika 4: Grabljenje lista in sejanje fižola 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 5: Pranje perila pri perilniku, pomivanje stola, obešanje in likanje perila 

Vir: Lasten 

 

 

 
Slika 6: Skrb za rastline in pomivanje oken 

Vir: Lasten 

 

Tretji sklop dejavnosti predstavlja priprava hrane. V vsaki igralnici je 

nameščena nizka omara s koritom, kjer si otrok lahko sam pripravi 

malico: umije sadje, ga nareže in na koncu pomije in pobriše posodo. 

Tam ima na voljo tudi kozarčke, da si lahko samostojno nalije vodo in 

pa ožemalnik, da si lahko naredi sok. Vsi materiali s tega področja so 

pravi, vendar pomanjšani oz. primerni za otrokovo samostojno 
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rokovanje. V igralnici torej najdemo prave nože, običajno so to noži 

iz jedilnega seta in ne plastični, pravo sadje za rezanje, prave 

(keramične) krožnike za serviranje hrane ipd. Otroci sodelujejo pri 

pripravi miz za obede – pobrišejo mize, pripravijo prtičke, pribor, 

razdelijo krožnike, skodelice, naložijo solato, nalijejo juho, naložijo 

glavno jed, si nalijejo napitek iz vrča v kozarec, namažejo namaz na 

kruh, po končanem obedu pa počistijo krožnik, pobrišejo mizo.  

 

 

 
Slika 7: Nizka omara s koritom in priprava malice                                   

   Vir: Lasten 

 

 
Slika 8: Pobiranje fižola na vrtčevskem vrtu in mazanje namaza na kruh 

Vir: Lasten 

 

Preko dejavnosti s področja vsakdanjega življenja otroci razvijajo 

koncentracijo, koordinacijo oko – roka, samostojnost in občutek za 

red. Poleg tega krepijo tudi samozavest, saj sami zmorejo narediti 

tiste stvari, ki jih običajno delajo odrasli, ter vztrajnost in občutek, da 

ima vsako opravilo svoj začetek, trajanje in konec. Vse te sposobnosti 

bo otrok potreboval kasneje (v šoli) pri bolj zahtevnejših, miselnih 

dejavnosti. 

 

Materiali so zasnovani tako, da otroku omogočajo samostojno delo, 

vsak material ima namreč kontrolo napake, kar pomeni, da lahko 

otrok sam ugotovi, ali je delo uspešno opravil. Kot primer lahko 

navedem material na področju matematike, ki ga imenujemo »zaboj 

s palčkami«. Pri tej dejavnosti otrok prireja ustrezno število palčk k 

ustrezni številki. Če mu na koncu, pri številki devet, zmanjka palčk, ali 

pa jih ima preveč, je to pokazatelj, da se je nekje zmotil in lahko sam 

poišče napako in jo tudi sam odpravi. Pri tem je pomembna vloga 
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učitelja, da skrbi za urejenost materialov in njihovo popolnost – pri 

prej omenjenem materialu (zaboj s palčkami) mora biti točno število 

palčk, če se kakšna izgubi, jo mora učitelj nadomestiti z novo ali pa 

material umakniti s police. Zato je še posebej pomembno, da tudi 

otroke navajamo na skrb za okolje in materiale. Po vsaki dejavnosti 

otroka spodbujamo, da pospravi za seboj, da bo material pripravljen 

za naslednjega otroka – torej čist in urejen, s tem pa se posredno 

razvija tudi socialni čut, ki je v montessori okolju zelo cenjen. 

 

Preden učitelj postavi nov material na polico, ga sam preizkusi in 

preveri ustreznost za otrokovo samostojno delo. Nato otroku, za 

katerega na podlagi svojih predhodnih opažanj predvideva, da bi ga 

dejavnost pritegnila, delo z materialom tudi predstavi. Pri tem otrok 

spozna, kako se z novim materialom dela in čemu je kakšna stvar 

namenjena. Med predstavitvijo so gibi odraslega počasni in jasni, da 

jim otrok lahko sledi. Ves čas predstavitve učitelj opazuje otroka in 

ob morebitni odkrenitvi njegove pozornosti počaka, da se le-ta vrne 

nazaj. Nato material ponudi otroku in se umakne, da otrok lahko 

samostojno dela z materialom, učitelj pa ga opazuje in si svoja 

opažanja tudi zapiše. Otroka pri delu ne prekinja. Če otrok določenih 

korakov ni usvojil, mu učitelj ob naslednji priložnosti ponovno pokaže 

predstavitev dela z materialom in mu določene dele predstavitve 

poskuša še bolj nazorno in jasno pokazati.  

  

ZAKLJUČEK 

Montessori pristop je torej učenje za življenje. Odrasli si želimo, da 

otrok odraste v neodvisnega in samostojnega odraslega, ki zna 

poslušati svoje notranje občutke in jim slediti. Zato je zelo 

pomembno, da ga k temu navajamo že od rojstva naprej.  Montessori 

pristop je hkrati tudi priložnost za odraslega, da dela na sebi in da 

raste skupaj z otrokom in se spreminja v še boljšo različico sebe, saj 

je pri usvajanju samostojnosti pri otroku na veliki preizkušnji tudi 

naša potrpežljivost in umirjenost. Naj končam z mislijo Marie 

Montessori: »Vsaka osebna poteza, ki jo vsrkamo kot otroci, ostanejo 

za vedno /… / Če si zares želimo spreminjati stvari na bolje, se 

moramo obrniti na otroka« (Montessori, 2006, str. 98 – 99). 
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Urška Levstek Bartol: Empatija v predšolskem obdobju 

 

Povzetek: Ljudje smo socialna bitja in za dobro počutje potrebujemo 

druženje in razvedrilo. Pomembno je, da med druženjem nismo brez 

empatije, saj ima pomembno vlogo, da v socialnih odnosih ne 

izgubimo kompasa v razumevanju drugih. Bistvo empatije je, da je 

naše doživljanje usmerjeno na drugega, kar pa ne pomeni zgolj v 

občutja in misli na druge, temveč tudi na prijazen in spoštljiv odziv. 

In prav to je kvaliteta, ki na dolgi rok prispeva k boljšim medsebojnim 

odnosom, spretnejšemu reševanju sporov ter prijetnemu, mirnemu 

in sproščenemu vzdušju med ljudmi. Če bomo živeli v empatičnih 

okoljih, potem se bomo naučili zaupati svojim čustvom, potrebam, 

željam in hrepenenjem in bomo imeli ob sebi zanesljive ljudi, na 

katere se lahko obrnemo, ko sami potrebujemo pomoč, kar je zelo 

pomembno.  

 

Ključne besede: Empatija, empatični odnosi, primeri vaj za otroke, ki 

spodbujajo empatijo 

 

Abstract: Social interaction and entertainment are essential to 

humans’ well beings. Empathy plays and important role in social 

interaction while comprehending and relating to other people’s 

feelings. Empathy is not just the ability to understand what other 

people think, experience, or feel, but it is also about having respect 

and compassion for other people, and this is a quality that on a long 

term contributes to better mutual relationships, productive problem 

solving and better understanding. Empathic environments enable 

people to trust themselves, their feelings, and desires and make it 

possible to rely on other people when needed.  

 

Keywords: empathy, empathic relationships, activities for building 

empathy in children 
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UVOD 

O empatiji vem veliko stvari, veliko sem že prebrala in preizkusila 

prebrano teorijo v praksi, sploh pri otrocih. Sem vzgojiteljica v vrtcu 

in s to vlogo imam veliko prednosti preizkusiti, kako teorije delujejo 

v praksi. Zanimajo me zlasti dejavnosti v smeri empatije, sočutja, 

prijaznega odzivanja in trud, ter ideje, da se lahko tega tudi naučimo 

oz. empatijo pri otrocih vzpodbudimo. Moj cilj je, da pri otrocih 

vzpodbudim empatično razmišljanje ali jih preko dejavnosti, oz. iger 

naučim pravilnega odziva, želenega pristopa, sočutja do družbe, do 

soljudi, vrstnikov. Sama se skušam vživeti v druge v dani situaciji in 

potem lažje odreagiram, lažje povem in svetujem drugim, kako naj 

poskušajo odreagirati in pomagati. Otroci so vedno aktivni in iskreno 

sodelujejo. Če tega odziva ni, potem jim sama povem, kakšen je 

primeren odziv, in pa z zgledom v igralnici. Vzgojitelji, pa tudi učitelji 

smo ves čas pod nekakšnim drobnogledom in otroci so kot 

nekakšnem »gobe«, ki nevede srkajo vse iz okolja. Poleg tega pa v 

svoje delo vključujem sočutni pristop vzgoje in ni mi težko razumeti 

otrokovega vedenja oz. odziva v neki situaciji. Bodisi v vrtcu med 

delom ali popoldne npr. v trgovskem centru. Marsikomu se na prvi 

pogled kdaj lahko zdi kakšen odziv pri otroku nemogoč, z mislijo, da 

se grdo obnaša, da je razvajen, vendar tukaj gre za pomanjkanje 

empatije. To je tudi odraz pomanjkanje empatije med odraslimi, v 

družini mogoče.  Otroci so empatije lahko deležni že zelo zgodaj. Če 

se starši odzivajo na otrokova čustva in želje, pokažejo razumevanje, 

s tem pa otroku dajejo signal, da je slišan in sprejet. In ravno zato, ker 

je otrok v matični družini slišan in sprejet, bo lažje razumel lastna 

čustva in lažje sprejel vse iz zunanjega sveta. Imel bo dovolj poguma 

in strpnosti, nesebično bo pomagal drugim in se pri tem čutil 

ponosnega in nič ogroženega. Empatičen otrok bo lahko razvijal 

zdrave odnose, lažje bo reševal konflikte, otroci, ki pa odraščajo v 

okolju brez empatije, empatičnih zgledov ter sprejemanja pa bodo 

imeli manjše možnosti za zrelost in odgovornost zase. Vedno so živeli 

ljudje, ki so imeli razvito empatijo, in tisti, ki jim je te sposobnosti 

primanjkovalo. Kdaj se res opazi, da se nekateri ljudje zapirajo v 

lasten svet doživljanja in se zato nič ne odzivajo v potrebe drugega. K 

temu pripomore tudi današnji svet tehnologije, digitalizacije, 

mobilne naprave. Seveda pa tega ne moremo posploševati, saj 

imamo kot sodobna družba še vedno veliko mislečih, ki strmijo k 

sočutju, h govorjenju o čustvih in tistih, ki strmijo k mirnim 

medsebojnim odnosom in se za njih trudijo.  

 

Kaj pravzaprav je empatija? 

Devjak (2014, str. 430) o empatiji pravi: 

Empatijo običajno opredelimo kot sposobnost razumevanja 

čustev drugih ljudi in odzivanje nanje z ustreznimi čustvi. Razvoj 

empatije je tesno povezan s sposobnostjo zaznavanja in 

kognitivnega zavedanja mentalnih stanj drugih oseb ter 

zavzemanja njihove perspektive. Zato se neredko empatijo 

pojmuje širše, in sicer kot sposobnost razumeti čustva in misli 

drugih ljudi. Tako je empatija povezana s konceptom teorije 
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uma, ki jo opredelimo kot zmožnost razumevanja oz. 

pripisovanja (atribucije) mentalnih stanj sebi in drugim ljudem. 

Danski strokovnjak za vzgojo Jesper (2017, str. 11) pa v knjigi o 

empatiji, ki jo je napisal v sodelovanju z drugimi strokovnjaki, zapiše 

naslednje: »Empatija pomeni prijateljstvo, prijaznost, zmožnost 

vživljanja v druge in razumevanje v vsakdanjem življenju, kaže pa se 

v kakovosti, globini in intenzivnosti medsebojnih odnosov.« 

 

Trudimo se, da bi bili do drugih vedno prijazni, sočutni in empatični, 

vendar nam kdaj kaj takega tudi zmanjka. Zgodi se, da ne znamo ali 

ne zmoremo, se znajdemo v stiski in naše empatije ne moremo 

izkazovati. Sploh starejše generacije so vzgajale v prepričanju, da 

preveč sočutja in posluha lahko samo škodi in vodi v razvajenost. In 

ravno zato se mnogi starši niso naučili izražati empatije na ustrezen 

način. Prej kot sočutje, lahko ob tem začutiš zadrego ali celo sram. In 

čim težja je otrokova domača situacija, tem več je potrebnih vlaganj 

v otroka s strani vrtca in šole.  

 

Dobra stran empatije je, da se je lahko priučimo tudi sami. Sem 

mnenja, da če odrasli zmoremo ustvariti razumevajočo in 

sodelovalno delovno klimo, se v njej lahko rodi veliko več novih idej 

in kreativnih rešitev, ki ne upoštevajo samo posameznika, temveč se 

razširijo na različna družbena področja. Da smo empatični, ne 

pomeni nujno, da se moramo z drugimi strinjati ali imeti enako 

izkušnjo, imeti pa moramo dobro mero senzitivnosti, da znamo brati 

tudi neverbalno čustveno ozračje ljudi, da smo strpni in da se urimo 

v sprejemanju. Včasih se nam zdi, da je empatija pri starših in otrocih 

samoumevna, pri učiteljih in vzgojiteljih do otrok ravno tako, pa 

vendar ni vedno tako. Pride tudi situacija, ko pedagoški delavci včasih 

ne znajo ali ne zmorejo vzpostaviti pristnega in odkritega odnosa do 

otroka. To bi pomenilo, da ga sprejemajo takšnega, kot je in da se na 

dano vedenje odzovejo kot zreli odrasli s kombinacijo ljubezni, 

razumevanja in ustreznih nasvetov.  

 

V knjigi Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi (2014, str. 404) je 

zapisano:  

Vzgojiteljevo zaznavanje otrok, ki imajo težave v socialni 

integraciji in čustvenem izražanju, je v predšolskem obdobju 

zelo odvisno od vzgojiteljevih meril, njegove strpnosti in 

občutljivosti. Da ima otrok težave s socialnim prilagajanjem, z 

vedenjem ali katere druge težave, ki jih kaže v obliki motečega 

vedenja, se po navadi kaže z vstopom v vrtec, v katerem se 

otrok prvič sreča s tako veliko socialno skupino. Seveda pa 

moramo vedeti, da je predšolska populacija razvojno zelo 

specifična, zato moramo vedenje otrok tudi razumeti. 

Predšolski otrok svoje duševno stanje, stiske, nerazrešene 

konflikte težko izraža neposredno, zato lahko njegovo počutje 

in sporočila razberemo prek njegovega vedenja. Mogoče veliko 

vedenjskih posebnosti in otrokovih težav niti nima zelo 

rizičnega pomena za otrokov razvoj, vendar se to lahko 
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spremeni zaradi neprimernega odziva okolja in ravnanja 

odraslih na otrokovo vedenje.  

 

Empatija ni nikoli dokončan proces in jo lahko nenehno izboljšujemo. 

In sem menja, da bolj ko razumemo drugega, bolje ga poznamo, mu 

lahko bolj zaupamo. Če pa nekomu zaupamo, se nanj lahko tudi 

zanesemo. Bolje je sodelovati z nekom, ki ima pozitivno samopodobo 

in se sprejema. In otroci dobro zgradijo svoje dojemanje samega sebe 

in sveta, svojo pozitivno samopodobo tudi z afirmacijami.  

Šolc (2021), ko razmišlja o afirmacijah trdi: 

Afirmacije otroku pravijo oz. potrdijo to, kar se je naučil v svoji 

primarni družini. So kot filter, skozi katerega dojema sebe in 

svet. So kot neke vrste magnet, saj pritegnejo točno takšne 

okoliščine in točno takšne ljudi, ki mu odgovorijo na vprašanja, 

za katere je dobil odgovore že v svojem otroštvu. Ali je vreden 

ljubezni, ali so njegove potrebe dovoljene, ali so odnosi vir 

strahu in hladu, ali ljubezni ter sprejemanja. Ter ali je vreden 

spoštovanja, lepe kariere in konec koncev ali je vreden živeti 

svobodno in kreativno.  Namreč, če so bile njegove potrebe 

zadovoljene v otroštvu, bo tudi lažje vplival na druge in bil bolj 

uspešen v svetu, ker je bil že uspešen pri klicanju svojih staršev. 

Verjel in prepričan bo v to, da so njegove ideje vredne. Lahko 

bo vstopal in vzpostavljal ljubeče odnose ter tudi vedel, da je 

to edino, kar mu pripada, zato, ker je dobil takšno izkušnjo ob 

svojih starših. Lahko bo poskrbel za svoje lastne potrebe, ker so 

starši poskrbeli za njegove. Lahko bo empatičen do drugih, ker 

se je ob svojih starših naučil, da ko je bil v stiski, so se na to 

njegovo stisko odzvali. 

 

V času odraščanja in razvijanja različnih sposobnosti, spretnosti in 

znanj pa otrok potrebuje igro. Otroku je igra vse, saj preko nje svoj 

razvoj spreminja, ga nadgrajuje in pridobiva izkušnje iz vseh področji 

njegovega razvoja. Eden od načinov igre je tudi simbolna igra, ob 

kateri otrok preživlja svoj prosti čas, ki ga ima na razpolago. Prav ob 

simbolni igri se mali nadobudnež lahko spremeni v nekoga drugega, 

ki obvladuje svet, svoje želje. S pomočjo simbolne igre postane nekdo 

drug, pa vendar še vedno igriv otrok, ki potrebuje vse, kar mu lahko 

nudimo-prostor, možnost in svobodo brez meja. V igri se prepletajo 

in povežejo različna področja kurikula, kar je za razvojno stopnjo 

smiselno in strokovno utemeljeno (Kurikulum, str. 19). Tudi ko ga 

želimo kaj naučiti, mu povedati kaj novega, uporabimo način ali 

pristop, povezan z igro. Ravno tako lahko tudi v domačem okolju in 

pa seveda s pristnim odnosom, spoštovanjem in ljubeznijo. Pri hitrem 

tempu doma ali v službi preveč vidimo samo neprimerno vedenje, 

namesto da bi otroka objeli in mu rekli: »Rad te imam.« Rajović 

(2015, str. 23) pravi: 

»Osebe, ki preživijo veliko časa v skupnih aktivnostih z otrokom 

pomagajo pri razvoju njegovih zanimanj, odgovarjajo na njegova 

vprašanja ter nudijo toplino in podporo otrokovemu intelektualnemu 

odkrivanju, kar vzpodbuja razvoj njegove nadarjenosti.« 
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Primer dobre prakse 

V nadaljevanju so predlagane ideje za igre/dejavnosti, s katerimi 

lahko spodbujamo empatijo in sočutje. Primerne so za skupine ali 

individualno sodelovanje. Velikokrat jih izvajam v vrtcu, z vso skupino 

ali doma, saj sem mama dveh dečkov, ki se trudi empatično in 

sočutno vzgajati. 

 

Nekaj pozitivnega in nekaj negativnega 

Pri obrokih, ko smo za mizo, pred spanjem ali popoldne, ko imamo 

nekaj trenutkov v dnevu za družino, si povejte, kaj se vam je tistega 

dne zgodilo. Če je otrok v zadregi, začnite vi. Družina bo ob tem vadila 

pozorno poslušanje, ponudila pomoč in nasvet in tolažbo. Otrok bo 

spoznal in slišal, da je tudi starš mogoče doživel nekaj neprijetnega in 

da je to normalen pojav v dnevu. Pa tudi, da se jim zaupa in pove, 

svojo izkušnjo, pa čeprav je lahko neprijetna. 

Pohvale kar tako 

Pozabite dobre ocene, uspešne nastope, pohvalite otroka preprosto 

zato, ker je takšen, kot je ali ker se vam je zahvalil, vas lepo pogledal, 

vam kaj prinesel.  

Hvaležnost 

Otroka vprašajte, kaj vse že ima in ne česa si želi. Naj bo to prijazen 

opomnik, koliko lepega in dobrega nas obdaja, kaj vse že imamo in 

česa lahko ne bi imeli. 

Detektivi za misli in čustva 

Ko se z otrokom sprehajate, ga spodbudite, naj opazuje druge ljudi. 

Zastavljajte mu vprašanja, na primer: »Poglej gospoda, kakšne volje 

se ti zdi? Kaj pa tista gospa? O čem misliš, da razmišlja? Kaj bo sedaj 

naredila? Misliš, da je vse v redu z njo? Kakšne namene ima sedaj? 

Gremo na pomoč 

Otroci v resnici zelo uživajo, ko lahko rešijo problem ali komu 

pomagajo. Na listke napišite ali narišite težavne situacije, otroci pa 

naj listke žrebajo in povedo, kako bi pomagali človeku v stiski. 

(Primeri: otrok, ki si je padel s kolesa, ptiček ne more zleteti, deklica, 

ki ima jo boli trebuh, deček, ki je pozabil doma šolsko torbo, a je že v 

šoli …) 

Ne vedno »JAZ«, ampak »MI« 

Ko govorite z otroki, se izogibajte besedi »jaz« v vsakem stavku. Kaj, 

ko bi namesto »Kaj naj naredim?« rekli: »Kaj naj naredimo?« Ali pa: 

»Kako se bomo dogovorili?« Otroci bodo spoznali, da se svet ne vrti 

okoli ene osebe, da lahko delujemo kot ekipa in da s skupnimi močmi 

vplivamo na marsikaj. 

Kdo si, kako si, kaj delaš, kaj ti je všeč? 

Na tla damo listke in imamo več postaj. Postaje so posameznik ali 

skupina otrok (na primer kuharica, hišnik, sosednja skupina otrok, 

ravnatelj …) Na vsaki postaji zastavimo posamezniku ali skupini nekaj 

vprašanj, ki nas zanimajo. Tako se bolje spoznamo in začnemo 

razumeti, koliko različnosti nas obdaja. Niso vsi vpeti za enako delo, 

ni vseh všeč enako glasba, ni vsak dobre volje … 

Zgodba narobe-prav 
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Otrokom pripovedujemo zgodbo, ki ima nesmiselne povedi oz. 

napačno ali neprimerno vedenje v zvezi s čustvi, reagiranjem v 

različnih situacijah, načinom, kako pomagamo sovrstniku in 

podobno. Otroci so ponosni, ker lahko popravijo, kar je 

pripovedovalec povedal narobe.  

Pripovedujmo ob slikah 

V roki držimo različne slike oseb, z različnimi čustvi in otroke 

sprašujemo različna vprašanja o osebi na sliki. Na primer, kako se ta 

oseba po njihovem mnenju počuti, kaj bi morala storiti, kaj je 

naredila, da je tako in kako bi morala drugače, kaj bi ji svetovali, kaj 

bi jih predlagali, da bi spremenila izraz, počutje … 

 

ZAKLJUČEK 

Vrtec je prostor, kjer otroci preživljajo pomemben del svojega 

otroštva in pomembno je, kako vzgojitelji izkoristimo ta čas. Sama 

menim, da lahko pozitivno vplivamo na otrokov razvoj na vseh 

področjih, da se bodo v vrtcu dobro počutili, da bodo lahko polno 

razvijali svojo moč in potencial. Pri tem pa je najpomembnejša igra. 

Igra je otrokovo delo, z njo se otrok uči, razvija in nas vedno znova 

preseneča. Zato ga lahko skozi igro ogromno naučimo, bodisi doma, 

v vrtcu ali na igrišču. In z igrami, ki vzpodbujajo empatijo, otroci 

napredujejo pri zavedanju sebe in drugih, zaznavanju čustev, 

predstavljivosti, izraznosti. Najpomembnejše pa je, da se otroci igre 

o empatiji vedno znova in znova radi udeležujejo, se veselijo, so 

aktivni, se imajo lepo in doživljajo primere kot nekaj prijetnega in 

hkrati na nivoju sprejemanja novih znanj in izkušenj ter spoznavanja 

sebe in sveta.   
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Lidija Stenovec Makarič: Kdo si, kuža? 

 

Povzetek: Psa smo kot žival v skupini že zelo dobro spoznali v 

preteklem šolskem letu. Ker sem sama ljubiteljica kinologije, 

spontani pogovori z otroki mnogokrat potekajo na temo psov. Tokrat 

pa jih je fotografija v kinološki reviji nagovorila k raznim dodatnim 

vprašanjem, na katere niso poznali odgovorov. Njihovo trenutno 

vedoželjnost, ki ni ponehala v prihodnjih dneh, sem izkoristila za 

načrtovanje projekta skupaj z njimi. Usmerjen je bil predvsem v 

spoznavanje vloge psa v človekovem življenju. V prispevku je opisan 

celoten potek raziskovanja in spoznavanja psa, ki je potekal v oddelku 

otrok, starih 4–6 let. Lastna udeležba v aktivnostih je ključnega 

pomena, zato so otroci ves čas ob podpori vzgojiteljev pasji svet 

raziskovali sami. Prav zato sem izpostavila pomen igre in aktivnega 

učenja v prvem delu, nadaljevala pa z opisom praktičnih primerov 

aktivnosti. 

 

Ključne besede: predšolski otrok, pes, projekt, aktivno učenje 

 

Abstract: We already got to know the dog very well as an animal in 

the group during the past school year. Since I myself am a dog lover, 

spontaneous conversations with children often take place on the 

subject of dogs. This time, however, the photo in the kennel 

magazine prompted them to ask various additional questions to 

which they did not know the answers. I took advantage of their 

current curiosity, which did not stop in the coming days, to plan the 

project together with them. It was mainly aimed at getting to know 

the role of a dog in a person's life. The article describes the entire 

course of research and getting to know the dog, which took place in 

the department of children aged 4-6 years. Own participation in the 

activities is crucial, so the children explored the dog world on their 

own all the time with the support of educators. That is why I 

highlighted the importance of play and active learning in the first 

part, and continued with the description of practical examples of 

activities. 

 

Keywords: preschool child, dog, project, active learning 
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UVOD 

Za otroke je značilno, da svoje znanje pridobivajo skozi igro, z lastnimi 

izkušnjami pa dodajo vrednost. V igri razvijajo psihofizične 

sposobnosti, izražajo svoja občutja in razvijajo različne spretnosti in 

sposobnosti. Da bi oblikovali pozitiven odnos do psa, je pomembna 

neposredna izkušnja z njimi in spoznavanje njihovega življenjskega 

okolja. Pri izvedbi aktivnosti projekta Kdo si, kuža? sem sledila 

globalnemu cilju s področja narave, ki narekuje, da otrok spoznava 

živo naravo in razvija naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnosa do 

nje, v našem primeru psa in ga povezovala s konkretnejšimi cilji 

drugih področij kurikula. Dejavnosti sem izvajala pretežno v manjših 

skupinah, tudi individualno, ko je bilo to smiselno. Skupno so bili 

otroci redno vključeni v načrtovanje aktivnosti, saj so predlagali, 

raziskovali, sodelovali, si pomagali in iskali informacije iz različnih 

virov. S pogovori smo redno evalvirali in reflektirali pretekle 

dogodke, preverjali že pridobljeno znanje in se pogovarjali ter 

dogovarjali, kako le to uporabiti v prihodnjih izvedbah aktivnosti. Ves 

čas sem skrbela, da je bila njihova motivacija za raziskovanje na 

visokem nivoju, da so vsi po lastnih zmožnostih prispevali svoj del h 

kreiranju vrtčevskega dne, hkrati pa sem se odzivala na njihove 

trenutne želje in potrebe. Ker sem pripravljala zanimiva sredstva in 

vsebine, ohranjanje interesa ni bilo težko.  

 

 

 

Igra in učenje predšolskega otroka 

Igra je za otroka izredno prijetna aktivnost, je svobodna in odprta. 

Izvaja se zaradi nje same, je notranje motivirana in spremeni odnos 

do realnosti. Pri tem “vzpostavi” prostor, ki je definiran z razmerjem 

med otrokovim trenutnim in potencialnim razvojem, ne glede na to, 

za kakšno vrsto igre gre. Pri tem se v otrokovi aktivnosti povezujejo 

in prepletajo različna področja kurikula, kar je za način učenja in 

razvojno stopnjo v predšolskem obdobju smiselno in hkrati 

strokovno utemeljeno (Kurikulum za vrtce, 2009, 19, 20). Igra je tako 

zelo pomembna za otrokov razvoj, da je pravica do nje zapisana celo 

v 31. členu Konvencije o otrokovih pravicah (2009). Navajajo, da 

država pogodbenica priznava otrokovo pravico do počitka in 

prostega časa, igre in razvedrila, primernega otrokovi starosti, in do 

prostega udeleževanja umetnosti in kulturnega življenja. V Priročniku 

h kurikulu za vrtce (2001) je igra omenjena kot dejavnost, v kateri 

otroci praviloma dvignejo svojo raven razvoja posameznih psihičnih 

funkcij višje, kot v neigralnih situacijah. To potrdi smiselnost 

umeščenosti otroške igre v kurikulum. Je pomembna in specifična 

dejavnost načrtovanih dejavnosti in je s tem raznoliko vpletena v 

kurikulum za vrtce. »Zelo nevarna in strokovno nesprejemljiva bi bila 

trditev, da se predšolski, še zlasti mlajši predšolski otroci lahko vsega 

naučijo skozi igro. Tudi za to področje namreč velja, da različne 

dejavnosti ter različne metode in oblike dela, ki pri svoji izpeljavi ne 

bi smele spregledati razvojnih značilnosti predšolskega otroka, 

nudijo možnosti tako za razvoj kot učenje na različnih področjih 



302 
 

otrokove osebnosti« (Marjanovič Umek, 2001, str. 50). Torej so poleg 

igre pomembne tudi skrbno načrtovane aktivnosti, dnevna rutina in 

druge interakcije. Medtem ko otroci opazujejo, raziskujejo, 

manipulirajo z različnimi sredstvi, sprašujejo, rešujejo konflikte itd., 

prehajajo skozi situacije, ki jih učijo spretnosti in sposobnosti, 

reagiranja in podobno. Če so izbrane dejavnosti tiste, ki otroke 

motivirajo za učenje, se zagotovi dovolj možnosti za miselni razvoj 

(Batistič Zorec, 2003). Igra in učenje sta ločena procesa. Kljub temu 

pa ne smemo zanemariti dejstva, da je igra najpomembnejši način 

otrokovega učenja in razvoja mišljenja (Požarnik 2010). S tem se 

strinja tudi dr. Tina Bregant (2016), ki pravi, da procesa lahko 

potekata vzporedno, se srečujeta ob istih dejavnostih ter bogatita 

eden drugega, nista pa enaka. Vsekakor pa se prav v igri otrok 

marsičesa nauči, saj je spodbuda razvoju.  

 

Projektno delo v vrtcu 

Projekt je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika zapisan kot načrt, 

ki določa, kaj se misli narediti in kako naj se to uresniči. Projektno 

delo je primerno za oblikovanje vzgojno izobraževalnega procesa v 

vrtcu, saj predpostavlja otrokovo aktivno udeležbo, mu omogoča 

samostojno učenje, hkrati pa mu daje občutek pomembnosti 

(Turnšek, Hodnik, Čadež idr., 2009). Otrokovo spontano učenje je 

aktivno, raziskovalno in sodelovalno, dejavno ter integrirano. To pa 

pri oblikovanju projekta lahko upoštevamo. Bistvo so značilnosti 

otrokovega učenja, na podlagi katerih oblikujemo ustrezen proces, 

preko katerega bodo otroci prišli do novih spoznanj. Da pa bi bila 

izvedba takšnega projekta v vrtcu mogoča, je treba izpolniti določene 

pogoje, ki so bistvene za vzgojno izobraževalni proces. To so 

spodbudno učno okolje, sodelovanje pri učenju otrok, skupno 

načrtovanje in evalvacija. Dobro usposobljen vzgojitelj bo otrokom 

nudil vse to, hkrati pa bo poskrbel za lasten poklicni razvoj (Slunjski, 

2012). 

 

Aktivno učenje predšolskega otroka 

Aktivno učenje je otrokova neposredna aktivnost z različnimi 

sredstvi, idejami in ljudmi, kjer gradi nov način lastnega razmišljanja 

in razumevanja. Pri poteku procesa vzgojiteljica uporabi tiste 

metode, tehnike in pristope, s katerimi zagotovi visoko udeležbo 

otrokovega sodelovanja v času pridobivanja pojmov, znanj in izkušenj 

(Jarh, 2014). V Kurikulumu je zapisano, da moramo pri aktivnem 

učenju upoštevati določena načela, kot so zagotovitev udobnega in 

za učenje spodbudnega okolja, ki izhaja tako iz vzgojiteljevega 

načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja, kot tudi iz otrokovih 

pobud in interesov. Izpostavljeno je prepoznavanje in zavedanje 

problemov, ki jih otroci lahko rešijo sami, pri tem pa uporabijo 

različne strategije in pripomočke (Kurikulum za vrtce, 2009, str. 16, 

17). 
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Otrok in pes 

Marinšak in Tušak (2007) menita, da je prisotnost živali v otrokovem 

življenju izrednega pomena. Nobena knjiga in tehnologija je ne 

moreta preseči, saj žival nudi nežnost in uteho, ko je otrok žalosten, 

mu pomaga vzpostavljati stik z ljudmi. Žival ne krega in ne razočara 

ter je vedno na voljo. Otrok razvije večjo sposobnost vživljanja, nauči 

se razumeti, kaj žival čuti. Vso to sposobnost empatije, odgovornosti 

in skrbnosti bo nekoč, ko bo odrasel, lažje prenesel na ljudi, hkrati pa 

bo dejanja in odločitve iz manjših stvari prenašal na večje. Avtorja 

navajata tudi štiri faktorje, katere lahko definiramo kot potencialno 

koristne med odnosom otrok–žival: 

− VZAJEMNOST v povezavi z izkušnjo dajanja in prejemanja 

podpore ter skrbi; 

− POTRPEŽLJIVA in TRAJNA NAKLONJENOST, ki identificira 

otrokovo percepcijo trajne čustvene vezi otrokovega odnosa s 

hišnim ljubljenčkom ter trajne narave; 

− IZBOLJŠANO RAZPOLOŽENJE, ki identificira otrokovo percepcijo 

občutka pomembnosti in dobrega počutja, ki mu ga nudi odnos z 

domačo živaljo; 

− EKSKLUZIVNOST, ki se osredotoča na otrokovo notranje zaupanje  

v žival kot zaupnika.  

 

 

 

 

Primer dobre prakse: 

1. Iskanje informacij 

Ko smo se z otroki pričeli pogovarjati o psih, sva bila vzgojitelja, oba 

tudi lastnika psa, tista, ki sva poskrbela za začetno motivacijo. Ob 

prikazu najinih fotografij s kužkom so otroci nemudoma pokazali 

zanimanje in izredno motiviranost. Aktivno so se vključevali v 

pogovor, predvsem pa so pripovedovali o psih iz lastnih izkušenj. V 

pogovoru so izstopali otroci, ki živijo s psi. Ker je bil interes do 

spoznavanja psov mnogo večji, prav tako pa so otroci želeli najti 

odgovore na zastavljena vprašanja, so ob primerni spodbudi iskali 

načine, kako bi prišli do neznanih podatkov. Njihov prvi predlog je bil 

obisk knjižnice. Ustanovo otroci dobro poznajo, saj jo redno 

obiskujemo. Ker se vrtec Najdihojca nahaja na obrobju mesta Kranj, 

je pot do knjižnice vedno enostavna, hkrati pa je bila tokrat 

zanimivejša, saj so bile oči otrok uprte v mimoidoče pse. V Mestni 

knjižnici nas je prijazno sprejel knjižničar. Otroci so mu povedali, da 

bi radi brali pravljice o psih, hkrati pa bi se radi o njih tudi kaj novega 

naučili. Skupaj smo se sprehodili med knjižnimi policami in našli kar 

veliko literature, ki je v sledečem mesecu bogatila naš knjižni kotiček 

igralnice. V blokovskem naselju, na otroških igriščih, v mestnem 

gozdičku, v kanjonu reke Kokre, pa tudi v mestu z otroki srečamo 

mnogo sprehajalcev psov. Naslednji predlog otrok je bil, da bi tudi pri 

teh ljudeh lahko poiskali kakšen odgovor in se naučili kaj novega o 

psih. Pa so, pogumno in odločno, saj je bila njihova motiviranost do 

iskanja podatkov visoka. Predvsem so spraševali po imenu in pasmi, 
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saj so otroci do sedaj že spoznali, da se psi med seboj razlikujejo po 

izgledu, vedenju in da jih ljudje poimenujemo z lastnim imenom. 

Večkrat se je zgodilo, da so prišli otroci zjutraj v vrtec in 

pripovedovali, kakšnega psa so srečali na poti, kdo je bil v njihovi ulici 

pri odhodu domov in opisovali psa, katerega so običajno lahko tudi 

pobožali, ker jim je lastnik tako dovolil. Samoiniciativo so iskali 

informacije, kar je izkazovalo veliko mero otrokovega interesa do 

učenja o psih.  

 

 
Slika 1: Modri pes, maskota knjižnice 

Vir: Lasten 

 

2. Prebiranje pravljic in ogledovanje priročnikov o psih 

Ob prebiranju pravljic so dobili otroci popoln vpogled v življenje s 

psom, v njihove sposobnosti in naloge, ki jih kot človekov družabnik 

pes opravlja. Vse, kar je bilo otrokom težje pojasniti v pogovoru, so 

spoznali preko knjižnih vsebin. V najbolj čarobnih pravljičnih 

trenutkih so bili izredno dojemljivi za razumevanje sporočila pravljice 

in odzivanja nanj. Pravljice, ki so prikazovale ljubeč in prijazen odnos 

med človekom in psom, so pripomogle k pozitivnemu dojemanju 

vsebine in hkrati spodbudile razvoj zdrave osebnosti. Otroci so se 

udeležili pravljične urice v Mestni knjižnici Kranj, v kateri so spoznali 

tudi maskoto knjižnice, Modrega psa. Igrali so se prave detektive, da 

so ugotovili, zakaj je Modri pes v resnici zelen. Prišli so do zaključka, 

da je bister, moder in zeleno obarvan. Ob ogledovanju enciklopedij 

in priročnikov so se otroci učili razlik med psi. Ob podpori vzgojiteljev 

so pridobivali široko znanje o tem. Naučili so se poimenovati vsaj 

deset pasem psov, opisati njihov izgled in povedati, kakšno vlogo 

imajo kužki v življenju ljudi. Ugotovili so, da niso le naši živalski 

prijatelji in igralni družabniki, ampak opravljajo tudi zelo pomembno 

delo, kot je pomoč ljudem s primanjkljaji, reševanje, pašnja in 

čuvanje živine, terapija, varnost … Otroci so spoznali in se naučili, da 

je za psa potrebno skrbeti. Iz lastnih izkušenj so tisti, ki živijo s psom, 

prenašali informacije na svoje vrstnike. Povedali so, da je psa treba 

hraniti, mu priskrbeti vodo, se igrati z njim in ga peljati na sprehod, 

ga okopati in počesati. Tako kot otrok pa tudi kuža potrebuje 

izkazovanje človekove naklonjenosti. Bolj, kot so vstopali v pasji svet, 

lažje so razumeli odgovornost, ki jo kuža zahteva in to primerjali z 

lastnimi potrebami. 
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3. Učenje preko igre 

Med pridobivanjem različnih informacij in spoznanj o psih so imeli 

otroci že toliko novega znanja, da so ga lahko uporabili v igri. Igralnico 

smo vsakodnevno opremljali z zanimivimi slikovnimi prikazi, saj je 

bilo tako zagotovljeno bogato spodbudno okolje. Na primerna mesta 

v prostoru smo nalepili različne slike pasemskih psov in prikaz telesne 

govorice štirinožcev ter slike, na katerih so bili upodobljeni različni 

prizori pasjega življenja. Le ti so jih spodbudili k učenju novih besed 

in uporabe le teh v komunikaciji z otroki ali vzgojitelji.  Kotiček smo 

opremili tudi z fotografijami iz našega osebnega arhiva in ob tem 

pripovedovali lastna doživetja. Radi smo opazovali slike, se zadrževali 

ob njih, jih komentirali ter si izmenjavali mnenja in občutke ob tem. 

Vzgojitelja sva pripravila zanimive socialne in gibalne igre, skozi 

katere so otroci utrjevali novo pridobljeno znanje, podoživljali 

vsebine, se igrali vlogo psička, veterinarja, dreserja psov ali le 

ponosnega lastnika kosmatinca. Skupaj smo naredili zanimive 

didaktične igre, katere smo se pogosto skupaj igrali. Otroci so v 

druženju, ob socialnih interakcijah in izmenjavah informacij tako 

intenzivno in izrazito doživljali pasji svet, da je manjkal le še stik s 

čisto pravimi kužki. 

 
Slika 2: Didaktična igra Spomin (o pasmah psov) 

Vir: Lasten 

 

4. Obisk kinologov v vrtcu 

Korekten in spoštljiv odnos do otrokove družine je v vrtcu izrednega 

pomena, saj verjamem, da je to ključ do dobrega in učinkovitega 

sodelovanja. Brez zadržkov sem zato v vrtec, seveda v pasji družbi, 

povabila babico dečka iz skupine. Brez pomisleka se je odzvala in 

otrokom omogočila neprecenljivo izkušnjo. Kinologinja in 

mednarodna sodnica v razstavljanju psov nas je obiskala v razširjeni 

pasji in človeški družbi. Med drugim se je njenemu vabilu prijazno 

odzvala tudi enota reševalnih psov. Otroci so sodelovali v prikazani 

reševalni akciji, s psi so se igrali in pri tem uporabili različna igralna 

sredstva, jih sprehajali in negovali, si ogledali izvedbo trikov in še 

mnogo več. Ker so bili aktivno udeleženi, je bilo doživljanje močno, 
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izrazito in izkušenjsko zelo bogato. Vse tisto, kar so prej le opazovali 

v okolju, poslušali ob branju iz knjig, si ogledali v reviji, preizkusili v 

igri in se ob tem pretvarjali, so tokrat lahko doživeli sami, kar je na 

otrocih pustilo pomemben pečat in potrdilo vse njihove predhodno 

pridobljene informacije in usvojena znanja. 

 

 
Slika 3: Česanje psa in igra s psom 

Vir: Lasten 

 

5. Ustvarjanje po doživetju 

Otroci so po naravi zelo radovedni in imajo bujno domišljijo. 

Vzporedno so pravi ustvarjalci, če imajo le prosto pot pri izražanju in 

sredstva, ki to omogočajo. Ker so  v času izvajanja projektnih 

aktivnosti prisluhnili branju mnogih pasjih vsebin in jih podoživljali na 

različne načine, se srečali s psi in njihovimi vodniki, je bil trenutek 

popoln za ustvarjanje avtorske pravljice. Zgodba Štart najde dom ( v 

prilogi), tako so jo poimenovali, je nastajala približno štirinajst dni. 

Vsak dan so dodali nekaj novega k zgodbi in tako je nastajala njihova 

čisto prava pravljica. Pri snovanju so otroci uporabili lastne izkušnje 

in vse znanje, ki so ga pridobili v času izvedbe projekta. V vsebini je 

razbrati odgovornost do odnosa s psom in boljše razumevanje 

življenja v družbi kosmatinca. Pravljico so obogatili z lastnimi, 

otroškimi, ilustracijami. Nastali so tudi čudoviti likovni izdelki/psi in 

knjižne kazalke. Otroci so ustvarjali z lesom, barvnim papirjem, baloni 

… Lepili so, strigli in trgali, slikali in barvali, pri tem pa neizmerno 

uživali. Ustvarjali so po lastnem navdihu, brez usmeritev in omejitev. 

 

 
Slika 4: Slikanje na les 

Vir: Lasten 
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6. Razstava v Mestni knjižnici Kranj 

Zaključek projekta smo sklenili v Mestni knjižnici Kranj, saj je bila 

ideja otrok, da tudi njihova pravljica sodi v knjižnico. Knjižničarji so 

bili nad idejo o sodelovanju navdušeni, izkazali pa so se tudi kot 

odlični gostitelji najmlajših. Na otroškem oddelku knjižnice so otroci 

razstavili avtorsko pravljico, prav tako pa se je našel prostor, kjer so 

na ogled postavili tudi druge likovne izdelke. Otvoritev razstave je 

bila za otroke pomembna, svečanega dogodka pa se je udeležil tudi 

Modri pes, tista bistra pasja glavica in maskota knjižnice, ki je 

poskrbela za zabavno popestritev dogodka. 

 

 
Slika 5: Razstava v Mestni knjižnici Kranj 

Vir: Lasten 

ZAKLJUČEK 

Aktivno učenje in raziskovanje je odlična metoda poučevanja v vrtcu. 

Vse tiste informacije, ugotovitve in znanja, do katerih so otroci prišli 

sami, se bolj vtisnejo v spomin, se ponotranjijo in so trajnejše. 

Ugotovila sem, kako pomembno je slediti otrokovim idejam, jim 

prisluhniti in jih hkrati usmerjati, da obdržijo pravo smer v iskanju 

znanja. Ko so lahko samostojni, ko jim uspe, so ponosni in veseli ter 

s tem krepijo samozavest. Aktivnosti nisem načrtovala vnaprej, 

ampak sem sledila otrokom in jih vključevala v snovanje projekta. 

Otroci so spoznali psa, kot človekovega družabnika in pomočnika. 

Seznanili so se s potrebami psa, odgovornostjo človeka do skrbi zanj 

in vzpostavili pozitiven odnos. Ves čas so izkazovali visok interes do 

sodelovanja in raziskovanja, kar kaže, kakšno motivacijsko moč ima 

žival, konkretno pes. Ugotovila sem, da so predhodno znanje zelo 

nadgradili in ga smiselno uporabili v svoji igri in ustvarjanju. 

Seznanjanje s kinologijo je v vrtcu redkost. Glede na zanimanje otrok, 

ki sem ga doživela v skupini in pomen ter vpliv psa na otrokov razvoj 

pa menim, da otrokom manjka konkretnih izkušenj s psi. Ko so nas v 

vrtcu obiskali psi, so bili otroci zadovoljni, v njihovi družbi so bili 

sproščeni in mirni. Pa naj omenim, da je bilo veliko tistih, kateri so 

vzpostavili prvi tesni stik s psom. Z njimi so ravnali spoštljivo, ob igri 

so bili gibalno aktivni, prepoznali so potrebo po ljubkovanju in 

podobno. To so izkušnje velike vrednosti, ki jih ne more nadomestiti 

nihče drug, otrok pa jih ponese s seboj v odraslo dobo, ko bo sočuten 

in spoštljiv tudi do drugih živih bitij. Otroci so vsakodnevno obkroženi 
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s psi, zato je pomembno, da so spoznali njihov svet in se sedaj znajo 

vključevati vanj. V veliko čast mi je, da sta projekt, ki je temeljil na 

raziskovanju otrok in pridobivanju lastnih izkušenj, podprla tudi veliki 

imeni v slovenski kinologiji, Miroslav Zidar in Željka Fon Zidar. Z 

udeležbo na otvoritvi razstave sta izrazila hvaležnost, naklonjenost in 

spoštovanje do predajanja znanja o psih na najmlajše v družbi. Ker je 

psov v družinah vedno več, sta tudi izpostavila, kako pomembno je 

seznanjanje s to tematiko. Z svojo navzočnostjo in humornim 

pristopom pa sta se prikupila tudi otrokom. 
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Priloga 

KUŽA ŠTART NAJDE DOM 

Nekoč je živel kuža. Kuža Štart. Bil je sam. Želel si  je svoj dom.  

Tekel je po mestni ulici, gledal okoli sebe…in kar naenkrat se je od nekod prikotalila 

žoga. Štart je takoj poskočil za njo, saj se je želel igrati. Pa je prišel po žogo deček. 

Janez mu je bilo ime. Kuža mu je bil takoj všeč, zato ga je kar vzel domov. 

Najprej mu je izdelal leseno hiško. Za to je potreboval orodje. Žeblje je s kladivom 

zabijal v lesene deske, da bi hiša trdno stala in se ne bi porušila. Vendar v pasji uti 

ni bilo udobno. Ker je Janez želel, da bi bilo Štartu lepo med počivanjem, mu je notri 

dodal še mehko blazino. 

Janez je ugotovil, da potrebuje še mnogo stvari, če želi dobro poskrbeti za Štarta. 

Odpravil se je v trgovino za male živali. Kupil je pasjo hrano in posodo, da bi nahranil 

prazen pasji trebušček. Spomnil se je tudi na ovratnico in povodec, saj brez tega ne 

bo mogel svojega kuža odpeljati na sprehod. Odpravil se je domov. 

Štart je čakal pri vratih. Ko je Janez vstopil v svoj dom, je Štart močno mahal z 

repkom, zato je Janez vedel, da ga je kuža zelo vesel. Ko ga je nahranil in mu ponudil 

vodo, se je odločil, da mora svojega novega pasjega prijatelja pokazati babici in 

dedku. Odpravil se je proti Mariboru, na krajše počitnice. 

Ko sta babica in dedek odprla vrata, sta takoj zagledala Štarta, ki je sedel ob 

Janezovih nogah. Dedek mu je takoj rekel, kako lep kuža je Štart. Babici pa sprva ni 

bil všeč, saj jo je zmotila njegova črna dlaka. Janez je takoj nasprotoval njenemu 

https://www.dlib.si/results/?&query=%27rele%253dDidakta%27
https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/konvencija.pdf.
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mnenju in pojasnil, da je Štart zelo prijazen pes. Babica pa je dodala, da barva 

njegovega kožuščka potem res ni pomembna. 

Janez je povabil babico in dedka na sprehod, da bi na Štartu preizkusil novo 

ovratnico in povodec. Sprehodili so se vzdolž ulice. Kuža je najprej kakal na travo, 

babica pa je kakec skrbno pobrala v vrečko in jo odvrgla v smeti. Nadaljevali so pot, 

ko je Štart začel skakati po dedku. Janez je v roki držal povodec in ga poskušal 

ustaviti, pa je začel še vleči. Takrat so obrnili proti domu, saj sprehod ni bil več 

prijeten. 

Ko je Janez s Štartom prispel nazaj v Kranj, je dolgo razmišljal, kaj naj stori. Zavedal 

se je, da je Štart njegov prvi kuža in da res ne ve veliko o vzgoji psov. Odločil se je, 

da bo obiskal Mestno knjižnico in si izposodil nekaj knjig o psih. Če bo potreboval 

dodatno pomoč, bo pa za nasvet vprašal še kinologa. Oni vedo zelo veliko o psih. 

Čeprav Štart še ni bil lepo vzgojen kuža, je bil pa srečen. Našel je svoj topli dom, v 

katerem bo za njega zelo lepo skrbel deček Janez. 

  

(Pravljico so zasnovali otroci oddelka 4-6 let, Kranjskih vrtcev, enote Najdihojca, 

pod mentorstvo vzgojiteljice Lidije Stenovec Makarič) 
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Tina Lomovšek: Kamišibaj pri pouku književnosti 

 

Povzetek: Kamišibaj je japonska vrsta pripovedovanja zgodb s 

pomočjo slik in buataja (odra). Kamišibajkar izbrano zgodbo prosto 

pripoveduje ob slikah v velikosti A3, ob primernih trenutkih pa iz 

butaja izvleče naslednjo sliko z ilustracijo. Vedno bolj je znan tudi v 

Sloveniji, uporablja pa se tudi med poukom, kot medpredmetna 

povezava med slovenskim jezikom pri književnosti, likovno 

umetnostjo in tudi ostalimi predmeti, odvisno od teme o kateri se 

pripoveduje. Učenci uživajo ob izdelavi svojih kamišibajev ter v 

njihovi predstavitvi, čeprav je velikokrat prisotna tudi trema pred 

javnim nastopanjem. V Sloveniji imamo tudi različne mednarodne 

festivale, na katerih se odvijajo prestave kamišibaja. Največkrat so za 

kamišibaj uporabljene pravljice, basni ter tudi poezija. Namenjen ni 

samo otrokom, ampak tudi odraslim, saj so zgodbe lahko različnih 

zvrsti. 

 

Ključne besede: kamišibaj, učenci, književnost, ustvarjanje 

 

Abstract: Kamishibaj is a Japanese type of storytelling with the help 

of paintings and butai (stage). Kamishii's story is freely told by images 

the size of A3, and at the appropriate moments he extracts the 

following image with an illustration. It is also increasingly known in 

Slovenia and is also used during lessons, as a cross-field link between 

the Slovene language in literature, fine art and other subjects, 

depending on the topic of which is told. Pupils enjoy the production 

of their kamishibai and in their presentation, although there is often 

a stage fright before public speaking. In Slovenia we also have various 

international festivals where kamishibai takes place. Most often used 

for the kamishibai are fairy tales, fables and poetry. It's not just for 

children, but also for adults, because stories can be of different 

genres. 

 

Keywords: kamishibai, pupils, literature, creative work 
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UVOD 

Pri slovenskem jeziku, posebno pri pouku književnosti, se navadno 

prebere zgodba ali pesem, se o njej in avtorju pogovori, nato pa se 

začne odgovarjanje na vprašanja v berilu ali risanje najljubšega dela 

zgodbe. Se pa vedno več učiteljev in učiteljic odloča za drugačne 

oblike poustvarjanja prebranega besedila. Ena izmed takih oblik je 

tudi kamišibaj. Ustvarjanje kamišibaja od začetka do konca ponuja 

učencem razvijanje svoje ustvarjalnosti, domišljije in govornega 

nastopanja in jim da možnost iskanja svojega stila pripovedovanja, 

ter premagovanja strahu in treme pred javnim nastopanjem.  

 

Kaj je kamišibaj? 

Kamišibaj je oblika pripovedovanja zgodb ob slikah. Slike oziroma 

ilustracije so vložene v lesen oder, ki se imenuje butaj. Med 

pripovedovanjem pripovedovalec menjuje slike, ki prikazujejo 

dogajanje zgodbe. Kamišibaj uvrščamo med predstave komornega 

oziroma manjšega tipa gledališča. Slike so v formatu A3 in vabijo 

gledalce k bližini in vključenosti v vzdušje ob zgodbi. Omogoča prikaz 

različnih zvrsti in nagovarja raznoliko publiko. Kamišibaj ni samo za 

otroke, ampak je lahko tudi za odrasle, ki je tudi zelo priljubljen. 

Odličen material za kamišibaj so pravljice, basni, miti in legende, 

zgodbe s svojimi prvotnimi zapisi ter tudi poezija in pesnitve. Ima tudi 

etnološko funkcijo, saj oživlja tudi ljudsko izročilo, ki je danes zaradi 

svoje oblike težje uprizorljivo (izštevanke, pregovori, uganke …). 

Kamišibaj ima lahko do 15 slik. Pripovedovalec kamišibaja se imenuje 

kamišibajkar (Slikovedke, 2016). 

 

Zgodovina kamišibaja 

Kamišibaj, kot ga poznamo danes, naj bi izviral iz Japonske, kjer so ga 

začeli izvajati približno okoli leta 1920. Je del dolge tradicije 

pripovedovanja zgodb ob slikah, ki se je začela že v 9. in 10. stoletju. 

Takrat so ga najprej uporabljali duhovniki budizma, da so svoje nauke 

predali ljudem. Kasneje se je pripovedovanje preneslo na ulice, 

vendar predhodniki butaja niso bili najlažje prenosljivi. Uporabljali so 

kolesa in na njih je bil pritrjen lesen oder, pod katerim je bil predal za 

sladkarije. Na svoj prihod so opozorili s tolčenjem dveh paličic. 

Kamišibajkar je imel posebno taktiko in je svojo zgodbo pripravil v 

nadaljevanjih. Ko je bilo najbolj napeto, je pospravil in se odpeljal, 

tako si je zagotovil publiko tudi naslednjič. Ker je Japonska v letu 1930 

doživela gospodarsko krizo, je veliko ljudi iskalo službo na ulicah. 

Kamišibajkarjem je to dalo priložnost, da zaslužijo na lahek način. 

Med drugo svetovno vojno je kamišibaj postal še bolj del družbe, saj 

so ga lahko izvajali v bunkerjih, zakloniščih in opustošenih 

soseščinah. Takrat je bil kamišibaj zabava za vse, tako odrasle kot 

otroke. V letu 1950 je kamišibaj postal tako popularen, da je zamenjal 

televizijo, ki so jo nato poimenovali električni kamišibaj. Čez čas pa je 

kamišibaj na ulici zamrl, ker so se ustvarjalci usmerili bolj v komične 

knjige (manga) in kasneje tudi anime, vendar se ni pozabilo, da 

korenine izhajajo iz kamišibaja. Kamišibaj se še vedno uporablja za 
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metodo poučevanja v šolah in knjižnicah (Slikovedke, 2016; 

Eisenstadt, Tamaki in Futamata, 1992). 

 

Kamišibaj v Sloveniji 

V Sloveniji poznamo kamišibaj od leta 2013, ki se je s pomočjo 

Gledališča Zapik razširil po vsej Sloveniji. K nam ga je iz Japonske 

prinesel Igor Cvetko. Prvi javni nastop je bil aprila 2013 v Hiši otrok in 

umetnosti, kjer so nastopili Igor Cvetko, Jelena Sitar,  Irena Rajh 

Kunaver in Anže Virant. Od takrat naprej postaja kamišibaj vse bolj 

priljubljen tudi v Sloveniji. V zadnjih letih se je Kamišibaj Slovenije 

povezal z IKAJO, mednarodno zvezo kamišibaja na Japonskem. O 

kamišibaju je bila posneta tudi oddaja Firbcologi. Svoje mesto 

dobivajo predstave kamišibaja tudi na osrednjem festivalu kulturno-

umetnostne vzgoje Bobri in pomembnih mednarodnih festivalih pri 

nas, kot so PUF, Plavajoči grad, Emonska promenada, Lutkovni 

pristan … Kamišibaj so zanesli tudi čez mejo, na italijansko stran v 

Devin in na Hrvaško v Poreč. Namizne odre za kamišibaj predstave, 

butaje, postavljajo na skoraj vseh stopnjah vzgojno-izobraževalnega 

procesa – od vrtcev do šolskih in visokošolskih ustanov, v gibanje pa 

so se vključili tudi predstavniki Zavoda za šolstvo. Kamišibaj je redno 

na sporedu tudi v drugem največjem lutkovnem gledališču v Sloveniji 

, v Mariboru. V mesecu maju v Ljubljani poteka osrednji festival Zmaj 

kamišibaj. Tečejo tudi izobraževalne akcije v obliki mesečnih delovnih 

srečanj, vsakoletnega raziskovalnega tabora in zaključnih seminarjev.  

Na slovenski kamišibajski zemljevid se je velikopotezno zavihtela Bela 

krajina, ki ji sledijo tudi  Dolenjska s centrom v Novem mestu in 

Logatec z okolico, prebudila pa se je tudi Gorenjska. Kamišibaj se je 

kvalitetno razširil v pomembno slovensko kulturno gibanje ter se je 

ustanovilo strokovno združenje. Krovno društvo slovenskih 

kamišibajkarjev se imenuje Društvo kamišibaj Slovenija (Društvo 

kamišibaj Slovenija, 2013). 

 

Kamišibaj in njegova komunikativna moč 

Pri kamišibaju se pripovedovanje in slika združita v enotno sporočilo. 

Kamišibajkar se predstavi publiki s svojim komunikacijskim paketom, 

ki ga je pripravil doma in ga postopoma odvija pred publiko. Začne 

delovati mehanizem ljudskega petja, pri katerem kamišibajkar vodi 

dogajanje, publika pa se aktivno vključuje in dopolnjuje 

kamišibajkarja, vsak gledalec po svoje in malo drugače, saj jih vodi 

indivudalno doživljanje. Vsi udeleženci pa začnejo doživljati sporočilo 

zgodbe skupaj, saj vsi gledajo isto predstavo. Skupnemu doživljanju 

čustev Japonci rečejo Kiyokan, pri tem pa se ustvarja in širi občutek 

soudeležbe, ki ga v predstavi začuti občinstvo (Cvetko, 2019). 

 

Značilnosti pripovedovalca ob kamišibaju 

Kamišibajkar je ob pripovedovanju naraven, zvest sebi, avtentičen in 

govori v prvi osebi. Pripoveduje zgodbo tako, kot jo začuti. Imeti 

mora karizmo, prezenco in empatijo. Razlika med pripovedovalcem 

in kamišibajkarjem je ta, da pripovedovalec slika svetove in junake v 

zgodbi z besedami, kamišibajkar pa ima slike že narisane in z njimi 
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deli zgodbo. Veliko svoje energije usmerja v animacijo zgodbe, v 

butaj in slike, saj morajo biti potiski in izvleki narejeni ob pravem 

trenutku, s pravim tempom in energijo. Medtem ko kamišibajkar 

zamenja list, da občinstvu trenutek za premor in pripravo na novo 

ilustracijo (Horvat Kežmah, 2021). Predstava je videti tako, da 

kamišibajkar postavi zaprt butaj na dvignjeno mesto (npr. na mizo). 

V butaju so slike, na katerih je narisana zgodba. Postavi se ob mizo, 

odpre vratca butaja in začne pripovedovati zgodbo. Ob 

pripovedovanju vleče slike iz butaja vse do konca zgodbe, ko se 

vratca butaja zaprejo (Horvat Kežmah, 2021).  

 

Ustvarjanje kamišibaja 

Pri ustvarjanju kamišibaja moramo biti pozorni na sosledje določenih 

korakov. Ustvarjalec mora izbrati zgodbo, ki mu ustreza in bo z njo 

pritegnil občinstvo. Najprej je treba narediti scenarij, kot ga 

uporabljajo filmski ustvarjalci. Pripraviti je treba predstavitev likov in 

dramsko situacijo. V nadaljevanju mora ustvarjalec izbrati prizore, ki 

si sledijo in prikazujejo ključne dogodke v zgodbi. Paziti mora, da so 

dogodki res pomembni, saj se drugače podre struktura zgodbe. Nato 

mora narediti zgodboris, pri tem si na list nariše mrežo z enako 

velikimi okenci. Šele ko je zgodba narisana lahko ugotovimo, ali slike 

delujejo skupaj. Z risanjem zgodbe v okenca preverimo pravilno smer 

gibanja likov iz zgodbe. Sledi kadriranje, kar pomeni, da se ustvarjalec 

osredotoči na gledalčev pogled, kjer določa položaje za možnost 

gledalčeve identifikacije z zgodbo. Sam določi, kako blizu bo prikazal 

junaka na sliki in katere prizore bo postavil v ospredje in katere v 

ozadje. Nato sledi likovna izvedba kamišibaja, kjer se junake nariše. 

Stil risanja je odvisen od ustvarjalca, lahko uporabi slikanje, risanje, 

tiskanje ali kolaž. Priporočljivo je uporabiti trše liste, da se ne zvijajo. 

Ko je likovna izvedba končana, se mora ustvarjalec pripraviti na 

pripovedovanje zgodbe, pri čemer si mora pripraviti besedilo in se ga 

naučiti sproščeno pripovedovati. Na koncu sledi predstava (Žigante, 

2019). 

 

Od ideje do nastanka kamišibaja v razredu – izvedba v razredu 

Pri pouku v 4. razredu smo pri književnosti obravnavali pravljico 

Snežna kraljica, avtorja Hansa Christiana Andersena. Odločila sem se, 

da bomo obravnavi in izdelavi namenili več šolskih ur, saj je bila to 

medpredmetna povezava med slovenskim jezikom in likovno 

umetnostjo. Zgodbo sem najprej sama predstavila s pomočjo 

pripovedovanja ob kamišibaju, nato pa smo jo v celoti prebrali še iz 

knjige. Po končanem branju smo skozi voden pogovor govorili o 

avtorju Hansu Christianu Andersenu, glavnih junakih dečku Kaju, 

deklici Gerdi in Snežni kraljici ter o njihovih značilnostih, o razbitem 

čarobnem ogledalu, krajih dogajanja, o učenčevih čustvih, ki so jih 

doživljali med poslušanjem in branjem pravljice, razložili smo tudi 

njim neznane besede.  

  

 

 

 



314 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Naslovnica kamišibaja Snežna kraljica 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Ilustracija kamišibaja o Snežni kraljici 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Ilustracija kamišibaja o Snežni kraljici 

Vir: Lasten 

 

Učence sem po pogovoru razvrstila v tri skupine skupin po pet 

učencev in dve skupini po šest učencev in jim dala navodila za 

izdelovanje kamišibaja. Navodila so bila, da najprej morajo izbrati, 

katere pomembne prizore iz zgodbe bodo narisali ali naslikali na 

svoje slike, paziti morajo na sosledje slik. Ni nič narobe, tudi če ima 

druga skupina izbrane enake prizore. Izdelati morajo osnutek z mrežo 

slik v pravilnem zaporedju, ki ga bodo pripovedovali. Ustvarjanje slik, 

določanje pomembnosti likov na slikah, morajo biti natančni pri 

ustvarjanju. Vsaka skupina ima na voljo različen material, s katerim 

bodo izdelali kamišibaj. Zgodba mora imeti vsaj pet slik največ pa 

deset slik. Mora biti zapolnjen prostor na listu. Pri predstavitvi 

zgodbe oziroma pri izvedbi predstave mora sodelovati cela skupina. 

Ne smejo se naučiti zgodbe na pamet, ampak morajo prosto 
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pripovedovati. Nato so se v vsaki skupini so se učenci dogovorili med 

seboj, kakšne so njihove naloge pri delu. Dogovorili so se, katere 

prizore iz pravljice bodo narisali ter jih prinesli na vpogled. Nato so 

začeli z ustvarjanjem vsak svojega dela, pri čemer so si znotraj 

skupine pomagali med seboj. Najprej je vsaka skupina naredila skico 

zgodbe v slikah, s tem so določili potek zgodbe in kako si bodo slike 

sledile. Pri nekaterih skupinah so se odločili, da bodo učenke, ki so 

spretne v risanju, narisale, ostali bodo po dogovoru skupine 

pobarvali. Nekatere skupine so se odločile, da bodo naredile svoje 

slike iz mešanih tehnik – risanje in kolaž ali risanje in slikanje s 

tempera barvami. Pri ustvarjanju slik so imeli učenci proste roke in 

so lahko uporabljali domišljijo za ustvarjanje, saj si je vsak drugače 

predstavljal nastopajoče in kraje, v katerih se je zgodba odvijala. Ko 

so izdelali svoje slike do konca, so se v skupinah dogovorili, kaj bodo 

v predstavitvi povedali ob vsaki sliki. Paziti so morali, da besedilo ne 

bo predolgo, zato so si na pomožen list napisali vse, kar so želeli 

povedati v zgodbi. Ker je bilo to delo precej zahtevno, so potrebovali 

tudi moje usmeritve pri pisanju. Sestavljeno besedilo smo skupaj 

pregledali, da je bilo slovnično pravilno. Nato so to besedilo razdelili 

na toliko delov, kot je bilo njihovih izdelanih slik ter si ga razdelili med 

seboj, zapomniti so si morali tudi vrstni red slik, da so vedeli, kdaj 

bodo na vrsti za pripovedovanje. Vsak učenec se je nato naučil svoj 

del besedila. Ko so obvladali svoj del besedila, so kot skupina vadili 

svojo zgodbo ob uporabi kamišibaja in butaja (odra). Med vajami 

pripovedovanja so sami ugotovili, da lahko zgodbo še izboljšajo. 

Ugotovili so tudi, da je pred vsakim nastopanjem prisotna tudi trema, 

s katero se bodo morali soočiti, ko bodo predstavili svoj kamišibaj 

ostalim sošolcem. Skupaj smo nato razmišljali, kako bi tremo 

preprečili oziroma jo vsaj zmanjšali. Za vajo besedila in predstavitve 

kamišibaja so imeli dovolj časa, saj smo predstavitev izpeljali dva dni 

kasneje. 

 

Prostor smo pripravili tako, da smo premaknili mize na drugi konec 

učilnice in pred tablo pripravili mizo, na kateri je stal butaj. Učenci, ki 

so nastopali so se postavili za mizo, ostali so se posedli po tleh. 

Preden smo začeli s pripovedovanjem, smo določili tudi pravila 

obnašanja pri poslušanju zgodbe – da lahko tudi oni sodelujejo, če jih 

kamišibajkarji kaj vprašajo ali pa je kakšna druga priložnost za 

sodelovanje med poslušanjem, drugače pa mirno sedijo in zbrano 

posljušajo. V butaj so dali svoje slike ter začeli s pripovedovanjem 

zgodbe ob kamišibaju ter ob pravih trenutkih izvlekli liste s slikami za 

nadaljevanje zgodbe.  
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Slika 4: Zaprt butaj (oder) 

Vir: http://www.knjigca.si/kamisibaj/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Odprt butaj (oder) 

Vir: http://www.knjigca.si/kamisibaj/ 

 

Vsi učenci so se preizkusili tako v poslušanju in sodelovanju kot tudi 

v pripovedovanju zgodbe. Nastale so različne verzije zgodbe o Snežni 

kraljici, kot tudi zelo raznolike slike, ki so jih učenci ustvarili. Pri 

izvedbi predstave se je vsaka skupina potrudila po svojih najboljših 

močeh. Na koncu smo vsako izvedbo zgodbe še konstruktivno 

pokomentirali brez negativnega kritiziranja, ter vsakemu 

nastopajočemu dali predloge za izboljšave pri naslednjih govornih 

nastopanjih. 

 

Na koncu smo naredili še analizo celotnega dela. Učenci so povedali, 

da jim je bilo takšno delo zelo všeč, saj ni bil »navaden« pouk, kot so 

ga navajeni in so tako lahko uporabili svojo domišljijo, pokazali svojo 

ustvarjalnost in se preizkusili v nečem novem. Našlo sej tudi nekaj 

učencev, ki jim kakšna stvar pri takem delu ni bila všeč – sestava 

skupine, sodelovanje v skupini, ker so bolj individualisti, vendar smo 

tudi z njimi našli kompromis za uspešno sodelovanje. Učenci so dali 

tudi predloge, s katerimi bi v naslednjem ustvarjanju kamišibaja 

lahko izboljšali svoje slike in svoje pripovedovanje, predlagali so tudi, 

da bi se lahko posneli in tako predstavili zgodbo sošolcem, kasneje 

pa tudi staršem. Pri večini učencev sta bila prisotna tudi strah in 

trema pred javnim nastopanjem, zato smo se že pred nastopom pred 

sošolci pogovarjali o tem, kako lahko preprečijo ali omilijo strah in 

tremo pred nastopom. Večina je svoj strah ali tremo uspešno 

premagala. 
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Strah in trema pred nastopanjem in kako ju zmanjšati ali odpraviti 

Strah se ne razvije iz okolja, ampak se razvije v naših mislih. 

Posameznik se odzove s strahom, če zazna ogroženost. Velja za 

prilagojeni odziv, če se pojavi na primernem mestu in ob primernem 

času. Večina strahov predstavlja naučeno vedenje. Resnične izkušnje 

z dražljaji, ki naravno vzbujajo strah ali pa se zgodi neprijeten 

dogodek, vzbudi strah pri otroku. Strahovi so lahko posledica 

posnemanje vedenja staršev ali pa gledanja ali poslušanja grozljivih 

zgodb in filmov. Eden od možnih izvirov strahu je tudi močna 

domišljija otroka. Lahko se bojijo tudi predmetov, stvari ali ljudi, s 

katerimi jih strašijo, da bi bili pridni. Za premagovanje strahu pri 

otroku se lahko z nekaterimi oblikami usmerimo v njegov jaz, njegovo 

odpornost ter ga okrepimo. Preverimo tudi njegovo sposobnost  za 

obvladovanje ogrožajočih okoliščin in stisk. Med te oblike spadajo 

pomirjanje, povečanje otrokove samozavesti, spodbujanje in 

opogumljanje. Ker pa same besede največkrat ne pomagajo, se mora 

otrok sam prepričati, da zmore. Pri tem mu lahko pomagamo s 

postopnim soočanjem z okoliščinami zaradi katerih ga je strah, 

vendar smo mu ves čas v oporo (Fujs, 2009). 

 

Trema ima dve pomembni funkciji, ki izvajalcu omogočata uspešen 

nastop – motivacijsko in adaptivno funkcijo. Pomaga, da se 

nastopajoči ustrezno prilagodi drugačni situaciji, ki ni vsakdanja. Vsak 

nastop je kompleksna dejavnost, ki od nastopajočega terja zelo 

veliko zbranosti, trema pa mu omogoči, da aktivacijo usmeri v večjo 

budnost, kar posledično vodi v večjo zbranost. Višja stopnja aktivacije 

posameznika motivira, da boljše komunicira z občinstvom in 

spodbudi boljšo interpretacijo pri izvedbi. Trema se pojavi v vseh 

situacijah, pri katerih je njihov izid za nas subjektivnega pomena. 

Navadno nas spremlja dvom v lastne sposobnosti, dvom, da nam ne 

bo uspelo. Od posameznika je odvisno, ali bo tremo obrnil sebi v 

korist ali v škodo (Fujs, 2009). 

 

Nekateri ključni koraki za obvladovanje treme so postavitev realnih 

ciljev ter vmesnih ciljev na poti do končnega cilja, ravnanje v skladu s 

svojimi sposobnostmi in zaupanje vase, branje motivacijskih knjig ali 

citatov in sproščanje. Pomembno je poznati svoje občinstvo pred 

katerim nastopamo in da ugotovimo, kakšna so njihova pričakovanja, 

pomembno je, da se na svoj nastop dobro pripravimo, lahko tudi 

izvajamo govorne nastope pred ogledalom. Govora zgodbe se ne 

naučimo na pamet, temo pa moramo poznati in jo obvladati, mora 

nas zanimati. Pritegniti moramo občinstvo s svojim nastopom. 

Priporočljivo je tudi, da smo primerno, a udobno oblečeni med 

svojim nastopom. Tremo lahko obvladujemo s samozavestnimi 

kretnjami, mislijo na uspešno opravljen nastop, globokimi dihi in 

pogovorom s samim seboj (Fujs, 2009; Kovačič, 2021).  

 

ZAKLJUČEK 

Najprej sem zgodbo ob kamišibaju povedala jaz, da so dobili občutek, 

kako zgleda kamišibaj. Videli so, da je moje pripovedovanje drugačno 

od napisane zgodbe v knjigi. Ker jim je bilo prvič predstavljeno 
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papirnato gledališče, jim je bil izziv večji, saj je bilo to za njih nekaj 

čisto novega. Zanimivo jih je bilo opazovati pri sodelovanju v 

skupinah, kako so si sami razdelili delo ter kakšne čudovite slike so 

naredili za pripovedovanje zgodbe s pomočjo kamišibaja. Naučili so 

se tudi, kako premagati ali pa vsaj omejiti svoj strah in tremo pred 

javnim nastopanjem. Znanje, ki so ga pridobili z ustvarjanjem in 

izvedbo kamišibaja, bodo lahko prenesli tudi na ustvarjanje v 

prostem času ali pa med poukom v višjih razredih za različne 

predstavitve ali pa domača branja. 
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Alenka Lovšin: Razvoj otrokovih možganov in gibanje 

 

Povzetek: Za dober razvoj možganov in optimalen razvoj otroka je 

treba vzpostavljati čim bolj stimulativno okolje z veliko gibanja in 

dejavnosti, ki spodbujajo nastajanje možganskih povezav, saj je 

razvoj možganov ravno v predšolskem obdobju najhitrejši. Članek 

ponuja nekaj idej za boljše razvijanje otrokovih kognitivnih 

sposobnosti, predvsem s pomočjo gibanja, ki je osnovno gibalo 

otrokovega celostnega razvoja. Problem, ki se v času tehnološkega 

napredka pojavlja, je, da je tega gibanja vse manj, kar vzgojitelji 

zaznavamo pri delu s predšolskimi otroki. Otroci se danes premalo ali 

manj gibajo, preživljajo preveč časa pred ekrani itn., kar se lahko kaže 

v manjšem napredku in slabšim celostnim razvojem posameznika. 

 

Ključne besede: kognitivni razvoj, motorika, gibanje, predšolski 

otroci 

 

Abstract: Cognitive development and the optimal  development of a 

child require a stimulative environment which involves a lot of 

movement and a variety of activities. These stimulate cerebral 

connections, while the brain develops most rapidly in the preschool 

period. This article offers several ideas to enhance the development 

of children’s cognitive abilities. This will be presented 

through movement, which is a cornerstone of a child’s holistic 

development. The technological era has reduced levels of physical 

movement, and preschool teachers encounter this issue through 

working with children on a daily basis. Children nowadays do not get 

sufficient physical exercise and spend excessive time in front of a 

screen, resulting in their slower holistic development.  

 

Keywords: cognitive development, motor skills, movement, 

preschool children 
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UVOD 

Za otroke v predšolski dobi je izrednega pomena, da se čim več 

gibajo, če želimo, da se optimalno celostno razvijajo – za dober 

kognitivni, čustveni, socialni, govorni razvoj je gibanje pravzaprav 

predpogoj in prioriteta.  

 

Že nekaj časa pri delu s predšolskimi otroki opažam splošen porast 

slabšega razvoja gibalnih sposobnosti in veščin pri otrocih skupine, 

četudi za večino velja, da njihov razvoj poteka normalno in brez 

posebnosti. V oddelek so vključeni tudi otroci s posebno potrebo, ki 

jim okoliščine sodobnega sveta ovirajo njihov napredek, ki bi ga 

mogoče prej dosegli, če teh ovir (sedenja pred ekrani, premalo 

gibanja itn.) ne bi bilo. Brez gibanja pa ni optimalnega kognitivnega, 

čustvenega in socialnega razvoja. Seveda se kot vzgojiteljica 

sprašujem, kako lahko otrokom pri njihovem gibalnem in celostnem 

razvoju pomagam, kako naj ga čim bolj optimalno spodbujam oz. kaj 

je, poleg izvajanja vsakodnevnih gibalnih minutk, joge za otroke, 

tibetanskih vaj, razgibavanja, gibalnih in plesnih urice, hoje, teka, 

gibanja na igrišču in na prostem, igre v gozdu, raziskovanja narave in 

bližnje okolice, spodbujanja vseh naravnih oblik gibanja, gibanja z 

uporabo pripomočkov itn., še možno narediti, dodati, spremeniti ali 

kako uvesti sodobna spoznanja s področja otrokovega gibalnega 

razvoja in razvoja možganov v naš vsakdan. Ugotavljam, da kljub 

vsakodnevnemu gibanju, je gibanje, glede na posamezne vidike 

napredka otrok skupine, pomanjkljivo ali pa je gibanje, ki ga 

izvajamo, premalo učinkovito. Ko sem se poglobila v tematiko 

optimalnega razvoja otrokovih možganov, sposobnosti predvsem s 

pomočjo gibanja, se je pokazalo, da moram več časa posvetiti 

predvsem temam, kot so razvoj leve in desne polovice možganov, 

lateralizacija hemisfer, prečkanje telesne sredine, pomen otrokovih 

refleksov, nevroplastičnost, stimulacija možganov. 

 

Možgani 

Možgani so neverjetno zapleteno omrežje nevronov in podpornih 

celic, ki se spreminja celo življenje, ko doživljamo in se učimo nove 

stvari (Carter in Russell, 2019, str. 9). Predstavljajo samostojni 

krmilni, usmerjevalni sistem, ki je sposoben sprejemati, zbirati, 

zadržati, predelati in dajati navodila. Pri gibanju, vedenju in učenju 

vedno sodelujejo živčno-fiziološki procesi. Povezanosti teh funkcij 

pojasnjuje nastanek mnogih sposobnosti – kažejo na razlage in 

opozarjajo na motnje v tem razvoju, kot tudi na možno razvojno 

pospeševanje (Kremžar in Petelin, 2001, str. 27). Možgani so 

razdeljeni na levo in desno poloblo (hemisfero), ki med seboj 

sodelujeta, pri vsakem človeku pa po navadi prevladuje ena od njiju 

(Maslanka in Owen, 2011, str. 14). 

 

»Stimulativno okolje prispeva k razvoju velikega števila nevronskih 

poti, rezultat česar je bogata nevronska mreža, to pa je ključnega 

pomena za poznejše doseganje prirojenih potencialov« (Rajović, 

2013, str. 16). Pri tem pa preživljanje preveč časa pred ekrani (TV, 

igranje video igric), pomanjkanje fino motoričnih dejavnosti ter 
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fizična, gibalna nedejavnost poškodujejo in zmanjšujejo razvoj 

posameznih bioloških potencialov (Rajović, 2013, str. 6). V 

predšolskem obdobju so telesno, gibalno, spoznavno, čustveno ter 

socialno področje tesno povezani. Otrokovo doživljanje in dojemanje 

sveta temeljita na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, 

zaznavanja okolja, izkušenj, ki jih pridobi predvsem z gibalnimi 

dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah 

(Videmšek in Pišot, str. 11). 

 

Premalo gibanja? 

Tehnološke, socialne, urbane in druge okoliščine sodobnega sveta 

postajajo toksične za telesno dejavnost mladih. Otroci vedno več 

presedijo pred računalnikom, se vozijo z motoriziranimi prevoznimi 

sredstvi ... Manj telesne dejavnosti pa pomeni slabše telesne 

sposobnosti (Škof, 2010, str. 15). V vzgoji in izobraževanju je nujno 

dobro poznavanje otroka in njegovih potreb, saj otrok spoznava in 

doživlja svet na različne načine, za njegov normalen razvoj in 

oblikovanje zrele osebnosti pa specifična gibalna dejavnost 

predstavlja nenadomestljiv vir izkušenj. Različne spodbude, pri tem 

pa ima poseben pomen ravno gibalna dejavnost, lahko pospešijo ali 

zavrejo hitrost prehoda iz nižje v višjo razvojno stopnjo (Pišot in 

Jelovčan, 2006, str. 7). Otroci danes so žrtve »modernega« načina 

življenja odraslih v njihovi bližini. Zato otrok za svoj razvoj nujno 

potrebuje gibanje (enako kot hrano in tekočino). Gibalna dejavnost, 

ki je ponujena na različne načine in v različnih oblikah (kot izrazno 

sredstvo, vsebina športne vzgoje, športna rekreacija, 

motopedagogika, kinezioterapija), je dejansko ena od osnovnih 

človekovih potreb. Ponudimo jo otrokom v taki količini in na način, 

kot jo potrebujejo in si jo zaslužijo. Pri tem pa se je treba zavedati, da 

so potrebe pri otroku na tem področju neizmerne (Pišot in Jelovčan, 

2006, str. 10–12). 

 

Ta trend slabšega razvoja motoričnih oz. gibalnih sposobnosti pa tudi 

drugih sposobnosti čedalje bolj opažamo že v predšolskem obdobju, 

saj posamezni otroci kasneje shodijo, imajo neizživete posamezne 

reflekse, so motorično okorni, nespretni, nerodni, veliko časa 

preživljajo pred ekrani, velikokrat se gibanju praktično izogibajo, 

nekateri otroci se npr. ne znajo plaziti, težko plezajo, slabše tečejo, 

prisotna je že slaba drža, nemalokrat so nezainteresirani za gibanje, 

telovadbo, za gibalne izzive, ki jim jih dajemo, nekateri imajo slabšo 

pozornost, pojavlja se vse več težav z govorom itn. Vse to pa seveda 

negativno vpliva na njihov razvoj možganov. V čem je sploh problem?  

 

Kot poudarjata Kremžar in Petelin (2001, str. 175–176) danes 

otrokovemu gibalnemu vedenju posvečamo vse več, vendar še 

vedno ne dovolj pozornosti. V ospredju je pospeševanje kognitivnih 

sposobnosti, socialnega vedenja in možnost vključevanja v skupino 

in okolje. Na gibalnem področju je pozornost v vzgoji nemalokrat 

posvečena športu, ki pa mu vsi otroci v zgodnjem razvojnem obdobju 

niso dorasli. Temeljne razlage neurejenega gibalnega vedenja 
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potrjujejo domnevo, da mora biti vidik vplivanja usmerjen celostno 

oz. holistično. 

 

Rajović (2016, str. 17) pravi, da je treba v predšolski dobi 

vsakodnevno vnašati elemente, ki dokazano spodbujajo kognitivni 

razvoj otrok ter specifične vaje, ki razvijajo koordinacijo gibov in 

motoriko (tudi za preprečevanje motnje pozornosti, koncentracije 

kasneje v življenju) ter razvijati hitrost razmišljanja in sklepanja.  

 

Nekega recepta za optimalen razvoj, tako kognitivnega kot tudi 

gibalnega področja, ni. V članku bom zato podala samo nekaj okvirnih 

možnosti oz. idej vadb, različnih programov, načinov, ki jih lahko 

vzgojitelji vključimo v svoje delo z otroki in tako uspešno pomagamo 

otrokom pri njihovem optimalnem razvoju ter tudi tam, kjer se 

morebiti že kažejo posamezni primanjkljaji, zaostanki ali zgolj 

začasne težave. Lahko pa se jih uporabi tudi za naprednejši razvoj 

otrok.  

 

Uravnoteženost možganov in lateralizacija  

Uravnoteženo delovanje možganov (med levo in desno poloblo) je 

pri razvoju otroka zelo pomembno, saj se v primeru 

neuravnoteženosti lahko pojavijo sledeče težave: nerodnost, motnje 

pozornosti, anksioznost, težave z fino motoriko itn. Vendar pa lahko 

vzgojitelji, kot tudi starši, pomagamo pri boljšem razvoju otrokovih 

možganov, saj vse te težave niso naključje ali gensko izražanje telesa 

(Malis, 2022a). K obojestranski integraciji vodi enakovredna in 

hkratna uporaba obeh telesnih strani (npr. z motoričnimi 

dejavnostmi z obema rokama in nogama – sonožni odriv, odboj žoge 

ipd.) (Kremžar in Petelin, 2001, str. 100). Ali pa na primer z igro pri 

kateri istočasno uporabljamo obe roki – risanje s peno po ogledalu z 

obema rokama, igrače za istočasno uporabo obeh rok, brisanje mize 

z dvema krpama, itn.  

 

Po Malis (2022a) so poglavitni razlogi za težave pri integraciji leve in 

desne hemisfere: težaven porod, neintegriran asimetrični tonični 

vratni refleks, premalo gibanja npr. zaradi pretirane uporabe 

zaslonov, itn., oviranja gibanja zaradi stolov, gugalnikov, hojice, 

stajice ter zaradi poškodb možganov. 

 

Stranskost, pristranost oz. lateralnost pomeni dajanje prednosti ene 

strani telesa pred drugo (Carter in Russell, 2002, str. 10), pri vsakem 

človeku pa po navadi prevladuje leva ali desna hemisfera oz. polobla. 

Pri desničarjih običajno leva polobla, ki nadzoruje živce in mišice 

desne strani telesa, pri levičarjih pa desna poobla, ki je zadolžena za 

levo stran telesa (Maslanka in Owen, 2011, str. 14). Lateralizacija je 

pojem, ki definira dominiranje uporabe ene, večinoma desne roke. 

Ta dominantnost okončin nam omogoča večjo specializacijo fine 

motorike (ročna dela, barvanje, pisanje itn.), ki se nahaja v levi 

polovici možganov. Če bi obe roki uporabljali enakovredno, bi imeli 

dve povprečni ali celo podpovprečni roki, namesto ene specializirane 
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oz. nadpovprečne roke (Malis (2022a). Dominantnost je, kot pravita 

Kremžar in Petelin (2001, str. 101–105), izražena predvsem v 

prednostni ali boljši stranskosti desne ali leve roke, pojavlja se še 

dominantnost nog, oči in ušesa, pogosto pa je ta pojav povezan le z 

ročnostjo, saj npr. noge biološko uporabljamo v enaki meri za hojo, 

skoke, brcanje, kar pomeni, da so noge po sposobnosti velikokrat 

enakovredne. Zanesljiva dominantnost je mogoča šele pri petih letih, 

vendar je vidna že od drugega leta naprej. Pri otrocih z zaostankom v 

razvoju pa še nekoliko pozneje. Avtorja še dodajata (Kremžar in 

Petelin, 2001, str. 56), da dominantna roka razvije veliko 

manipulativnih spretnosti, druga roka pa prevzame vlogo asistence. 

 

Sprva je normalno in pravilno, da otrok uporablja obe roki (okvirno 

do tretjega leta). Nekje do vstopa v šolo pa je pomembno (za uspešno 

šolsko delo, pisanje in branje), da ima otrok izbrano in da uporablja 

dominantno roko ter da njegovi hemisferi delujeta približno 

povezano oz. integrirano, saj nesorazmerno oz. neuglašeno 

delovanje hemisfer vodi v težave z učenjem, s pisanjem, z branjem 

in/ali z vedenjem in s pozornostjo (Malis, 2022a). Pri opismenjevanju 

začetnikov pomeni obojeročnost veliko razvojno oviro, ker pri 

utrujenosti ene roke pogosto pride do zamenjave z drugo, enako 

imajo ti otroci težave pri vodenju žoge, pri metu žoge v cilj itn. 

(Kremžar in Petelin, 2001, str. 103). Obojeročni otroci velikokrat 

kažejo neurejen razvoj, posebej v govoru, ker možganski hemisferi še 

nista specializirali funkcije. Ko se pojavi ročna dominantnost, izgine 

veliko težav (Ayres v Kramžar in Petelin, 2001, str. 56). Lawrence (v 

Kramžar in Petelin, 2001, str. 56) se strinja, da je za razvoj prednostne 

roke predhodno potreben razvoj obojestranske motorične 

integracije. To je opazno v neodvisni rabi rok, ko otrok uporabi tisto 

roko, ki je bližja predmetu, s tem je motorična dejavnost 

nekoordinirana in sunkovita. To se vidi tudi pri izogibanju prehoda 

ene roke preko telesne sredine, da bi dosegel igračo. Neobvladovanje 

prehoda telesne središčnice je pomemben znak motenj telesne 

sheme in prostorske orientacije. 

 

Za nas, strokovne delavce, je poznavanje omenjenih pojmov zelo 

pomembno, saj se v predšolskem obdobju seveda srečujemo z 

obojeročnostjo pri otrocih, kar je običajno za otroke do petega leta 

ali tudi dlje. Velikokrat imajo otroci govorne težave, težave z grobo in 

s fino motoriko, so nemirni, nerodni itn. Če se zavedamo, da jih lahko 

z vajami za boljšo integracijo obeh hemisfer izboljšamo, nam jih ne 

bo težko izvajati vsaj nekajkrat tedensko in bomo tako hitreje dosegli 

napredek tam, kjer se pri posameznikih že kažejo manjše ali večje 

težave. 

 

Prečkanje telesne sredine 

Dennison in Dennison (2007, str. 6) poudarjata: 

               »V okviru lateralnosti ali stranskosti obstaja možnost za 

obojestransko povezavo možganov ter sposobnost prečkanja telesne 

sredine in dela v sredinskem polju. Ko te sposobnosti obvladamo, 
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lahko predelujemo linearne pisne simbole in razlikujemo levo stran 

od desne. Ta sposobnost je za učni uspeh odločilna, saj nezmožnost 

prečkanja telesne sredine povzroča učne težave (npr. disleksijo).« 

 

Malis (2022a) pravi, da problem nastane, ker gre za nevidno mejo 

med levo in desno polovico telesa (v povezavi z obema možganskima 

polovicama), ki jo otroci večkrat težko prečkajo. Prečkanje sredinske 

linije telesa pa ima pomemben vpliv na motoriko telesa, branje, 

pisanje, kot tudi na naloge kot je obuvanje, oblačenje, zavezovanje 

vezalk itn. Težave pri tem opazimo, ko si otrok npr. poda svinčnik iz 

ene roke v drugo in se tako izogne prečkanju sredinske linije, ko 

obrne svoje telo ali pa premakne predmet tako, da je ne rabi prečkati. 

 

V vrtcu se otroci velikokrat izogibajo prečkanju sredine telesa, zato 

jim lahko pomagamo  gibalnimi dejavnostmi, kjer prečkamo sredino, 

npr. z igro sabljanja s predmeti, mahanja z rutami preko telesne 

sredine, z brisanjem površin (miza, police …) ali pa s telovadbo za 

možgane vajami za prečkanje telesne sredine.  

 

Pomen refleksov in nevroplastičnosti možganov  

Refleksi so obrojstveni gibalni vzorci, ki se kažejo kot masivni, 

nekoordinirani, so nehoteni in odvisni od telesnega položaja (npr. 

                                                           
1 Morojev ali objemalni refleks, ko se pri hrupu ali drugem akustičnem dražljaju 
izzove naglo iztezanje rok, čemur sledi naglo upogibanje (prisoten predvsem v 2. 
mesecu, nato izginja) (Kremžar in Petelin, 2001, str. 44). 

prijemalni refleks, sesanje, Morojev oz. objemalni refleks, simetrični 

in asimetrični tonični vratni refleks itn.). Če jih ni ali pa če trajajo 

preko določenega časovnega obdobja z otrokom nekaj ni v redu. 

Refleksi s časom izginjajo in se hkrati integrirajo ter kažejo kot hotena 

gibanja. Pojavljajo se in izginjajo v različnem času dozorevanja 

centralnega živčnega sistema, zato so dobri kazalci razvoja le-tega 

(Kremžar in Petelin, 2001, str. 43–48). Refleksi otroka ščitijo ter nam 

omogočajo, da se lahko rodimo, naredimo prvi vdih itn. Do enega leta 

naj bi izginili oz. se skladno z razvojem možganov (Malis, 2022c) 

razvili v bolj kompleksne posturalne oz. položajne reflekse, ki 

omogočajo pojav razvojnih gibalnih mejnikov (Malis, 2022a). Ne-

integrani refleksi lahko vodijo v različne težave. Na primer, otrok, ki 

nima integriranega Morojevega refleksa1 ne more optimalno razviti 

možganov, saj del možganov ostaja na tej primitivni stopnji ter se 

kaže v obliki težav z gibanjem, kot so slaba motorika, slabše 

ravnotežje, nerodnost, hiperaktivnost, prisotne so lahko motnje 

pozornosti, anksioznost, agresivnost, nihanje razpoloženja itn. 

(Malis, 2022c). Ne-integriran asimetrični tonični vratni refleks2 pa  

otroku onemogoča optimalni razvoj plazenja in hoje, kjer je potrebna 

povezanost obeh hemisfer. Tak otrok bo imel tudi težave s pisanjem, 

kopiranjem iz table, saj se mu bodo vsakič, ko bo premaknil glavo v 

eno ali drugo smer, aktivirale noge in roke ter mu onemogočale 

2 Asimetrični tonični vratni refleks: ko dojenček obrne glavo v desno, se pri tem 
iztegneta desna roka in noga, medtem ko se leva uda pokrčita in obratno (Malis, 
2022a). 
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dober nadzor roke. S tem bo izgubil fokus, pisava bo trša in prijem 

pisala neustrezen. Iz istega razloga pa bo imel tudi težave s 

prečkanjem telesne sredine. Zato je ključno, da otrok razvija obe 

hemisferi, četudi bo ena vedno dominantna. Če to dosežemo, 

postane otrokovo življenje veliko lažje ter učenje lahko postane igra 

(Malis, 2022a). Pri otrocih je zato treba spodbujati gibanje oz. čim več 

gibanja, saj gibanje ustvarja največ novih povezav v možganih ter jih 

nadgrajuje. Zlasti, če spodbujamo čim več različnih načinov gibanja. 

(Malis, 2022c). »Šele, ko se možgani spet počutijo varne, se lahko 

naučijo novih kompleksnejših nevroloških povezav, kar pomeni, da 

se refleks integrira« (Malis, 2022c). Pri tem je treba ustvarjati vedno 

nove možganske povezave, kar poimenujemo nevroplastičnost. Če 

uporabljamo vedno iste, se začnejo z leti krčiti (Malis, 2022d). Če 

povzamemo – da bi se možgani razvijali in bili v vseh pogledih v 

dobrem stanju, jih je potrebno uporabljati na vedno nove načine ter 

biti umsko in telesno dejaven (Carter in Russell, 2019, str. 30–31). 

 

Stimulacija možganov 

»Stimulativno okolje pripomore k razvoju velikega števila nevronskih 

poti in ustvari bogato nevronsko mrežo, kar je temeljno za kasnejše 

doseganje prirojenih potencialov« (Rajović, 2016, str. 23). Stimulacijo 

nevronske mreže dosegamo z vsakdanjo vadbo in izvajanjem 

motoričnih dejavnosti, predvsem vaje, ki se velikokrat redko izvajajo, 

kot so rotacije, vaje za ravnotežje in vaje za dinamično prilagajanje 

očesa (Rajović, 2016, str. 103). 

 »Tvorjenje sinaps in nevronskih poti je v najzgodnejšem obdobju 

neverjetno hitro« (Rajovič, 2016, str. 21). Ker se do sedmega leta 

razvije do 70 % vseh sinaps, je to najpomembnejše obdobje za 

postavljanje ogrodja za razvoj človekovih potencialov. Ker je število 

sinaps pomembno za razvoj kognitivnih sposobnosti, je treba 

otrokom omogočati, da z intuitivno igro svoje sinapse razvijajo, ko se 

vrtijo okrog svoje osi, skačejo, preskakujejo, se plazijo po vseh štirih, 

odkrivajo naravo ter se igrajo igre za razvoj kognitivnih procesov 

(Rajović, 2016, str. 21–22).  

 

Stimulacija možganov je torej nujen element predšolske vzgoje, se je 

pa pomembno vprašati, kateri so najbolj primerni načini za dosego 

le-tega ter kako to doseči na igriv, lahkoten in zabaven način, ki bo 

otroke motiviral, stimuliral, angažiral ter jim hkrati v čim večji meri 

razvijal njihove dane potenciale. 

 

Telovadba za možgane 

Vaje, ki jih izvajamo pri Telovadbi za možgane (Dennison in Dennison, 

2007, str. 6–7) otroke spodbujajo, sproščajo ali umirjajo. 

Osredotočajo se na sposobnost prečkanja sredine telesa, na 

razvijanje refleksov, na izboljševanju osredotočenosti, umirjajo 

gibalno nemirne. Takoj ko se naučimo usklajeno premikati oči, roke 

in telo, telovadba za možgane doseže svoj namen, saj takrat postane 

povezovanje posameznih delov telesa samodejno. Nekateri bodo to 

dosegli zelo hitro, spet drugi pa bodo z vadbo nadaljevali tedne, 
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mesece ali pa bodo vaje izvajali takrat, ko bodo pod stresom ali pred 

novimi izzivi.  

 

 
Slika 1: Telovadba za možgane 

Vir: Seminar Brain Gym 101 

 

V priročniku Telovadba za možgane je veliko zanimiv vaj, ki jih je 

mogoče vključiti pri delu z otroki. Nekatere so bolj primerne za šolske 

otroke, spet druge ali njihove različice pa brez težav izvajamo tudi s 

predšolskimi otroki. Vaje so zelo priporočljive za skladen gibalni, 

kognitivni, čustveni in socialni razvoj otroka.  

 

V knjigi najdemo (Dennison in Dennison, 2007, str. 8-43) sledeče 

vaje: Gibanje prek telesne sredine (za lahkotno dvostransko gibanje 

– križno gibanje stoje, leže, ležeča osmica, simetrično risanje, 

obračanje glave, trebušno dihanje itn.), raztezne vaje (razvijamo in 

utrjujemo nevronske poti, ki omogočajo povezovanje informacij, 

njihovo izražanje in predelavo, blažimo reflekse, vaje za 

preoblikovanje neustreznih gibalnih vzorcev), vaje za energijo in 

poglabljanje občutkov za nevronske povezave med telesom in 

možgani, vaje za koordinacijo oči in rok, vaje za premagovanje stresa 

zaradi vpliva elektronskih naprav itn.  

 

NTC (Nikola Tesla Center) sistem učenja    

Razvoj možganov ni odvisen zgolj od našega genetskega potenciala, 

torej od števila živčnih celic, ampak tudi od števila povezav med 

nevroni. Najpomembnejše obdobje za stimulacijo možganske 

aktivnosti ter za oblikovanje zvez je do sedmega leta starosti. NTC 

sistem učenja in njegova implementacija v vzgojno delo s 

predšolskimi otroci pa daje odgovor na vprašanje, kako stimulirati 

njihove velike potenciale, še preden gredo v šolo (Rajović, 2013, str. 

5). NTC sistem učenja je program, ki se izvaja v več fazah in sicer se 

prva faza ukvarja z dodatno stimulacija razvoja sinaps (vaje za 

motoriko – rotacije ter vaje ravnotežja, fine motorike in za 

prilagoditev očesa); druga faza s stimulacijo razvoja asociativnega 

razmišljanja (igre s simboli abstraktnih pojmov kot so prepoznavanje, 

razvrščanje in asociacije, glasba)  ter tretja faza s stimulacijo razvoja 

funkcionalnega razmišljanja (ugankarske zgodbe, spodbujanje 

ustvarjalnega razmišljanja, domišljije in govora, ugankarska 

vprašanja) (Rajović, 2013, str. 16–61).  

Uvedba tega sistema učenja in dela z otroki nam ponuja dobro 

možnost za spodbujanje kognitivnega in gibalnega razvoja ter s tem 

celostnega razvoja otrok. Gojkov (v Rajović, 2016, str. 12) pravi, da 

NTC sistem »ponuja dobre praktične postopke za reševanje 
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vprašanja integracije kognitivnih dejavnosti v bolj razumljive in 

medsebojno povezane dejavnosti«.  

 

 
Slika 2: NTC sistem učenja 

Vir: https://www.ntcslovenija.com/ 

 

Potenciali človeškega uma in moč otroštva v kombinaciji s predanimi 

starši in vzgojitelji odpirajo vrata k ustvarjalnemu učenju in lažjemu 

razvijanju sposobnosti z ustreznimi dejavnostmi, ki spodbujajo 

otrokov celostni razvoj (Rajović, 2016, str. 15–16). 

 

Program Jungle kid  – Vadbena klinika 

Med iskanjem dodatnih vaj in gibanj za celosten razvoj otrok in delo 

z otroki v vrtcu sem se udeležila izobraževanja (Brezplačna poletna 

Akademija za starše) športne terapevtke iz Vadbene klinike 

(https://www.vadbenaklinika.si/), ki se ukvarja z gibanjem in 

ravnovesjem telesa. Nekaj vsebin je možno dobiti brezplačno (članki, 

predavanja, videi) in že to je dovolj za začetek, saj ponujajo vsebine 

kot so: Integracija leve in desne hemisfere, ne-integrirani refleksi, 

enostavni praktičnimi testi posameznih refleksov. Zanimiv je tudi 

njihov program Jungle kid (plačljiv), ki spodbuja naravno gibanje 

otrok in obsega vaje za mlajše in starejše otroke s katerimi krepimo 

telo. Program je namenjen predvsem zdravim otrokom in gradi 

boljšo držo, omogoča bolj zdrava stopala ter izboljšuje njihove 

kognitivne sposobnosti s pomočjo gibanja 

(https://www.vadbenaklinika.si/izdelek/jungle-kid/).  

 

 

Slika 3: Program Jungle kid (gibanje malega Tarzana) 

Vir (https://www.vadbenaklinika.si/izdelek/jungle-kid/) 

 

Bosonoga hoja, bosonoga telovadba in vaje za stopala 

K skladnemu razvoju možganov in telesa pripomore tudi bosonoga 

hoja (hoja z bosimi nogami po travi, po čutni poti, neravni podlagi), 

bosonoga telovadba (hoja po debeli vrvi, hoja po palicah, hoja po 

prstih, petih, masaža s tršimi žogicami, npr. teniške žoge, joga za 

https://www.vadbenaklinika.si/wp-content/uploads/2017/08/3.logotip-jk.png
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otroke) ter vaje za stopala (krčenje in odpiranje prstov na nogi, 

izmenično dvigovanje palca in ostali štirih prstov na nogi itn.). Če je 

le možno, veliko gibalnih dejavnosti v skupini izvajamo bosi, saj s tem 

krepimo mišice stopalnega loka, izboljšamo držo, preprečujemo 

ploska stopala. V mrzli polovici leta pa običajno telovadimo v 

nogavicah. 

 

 
Slika 4: Bosonoga telovadba in igra 

Vir: Lasten 

 

Biti čim več bosonog je pomembno, saj to prinaša ogromno prednosti za 

naše zdravje in zdravje otrok, in sicer: pomaga pri prožnosti in zdravju 

stopal, povečuje moč gležnja in stopalnega loka, izboljšuje ravnotežje, 

uravnava živčni sistem, zmanjšuje občutek tesnobe in stresa, izboljšuje držo 

itn. (Horvat Jeromel, 2022). 

ZAKLJUČEK  

V vrtcu zelo dobro skrbimo za celotni razvoj otrok, saj dejavnosti 

izvajamo iz vseh področij kurikula, se vsakodnevno gibamo, 

preživljamo čas na prostem v vseh vremenskih razmerah, skrbimo, 

da imajo čas za igro, druženje, raziskovanje narave, si prizadevamo 

zato, da jim je v vrtcu prijetno, da se lahko izražajo, da so slišani, 

negujemo njihovo radovednost, vedoželjnost, jim omogočamo za 

zanimiva doživetja, dogodivščine in izkustva. Kljub vsemu 

omenjenemu pa je pomembno, da sledimo najnovejšim dognanjem 

o razvoju otrok, možganov, novim in uspešnim praksam, ki 

pripomorejo, da svoje delo z otroki lahko nadgradimo. Za optimalen 

razvoj njihovih potencialov je pomembno, da v svoje delo vpeljemo 

prakse, ki otrokom omogočajo lažji prehod iz nižje na višjo stopnjo, 

boljše povezovanje obeh polovic možganov, izboljšujemo 

uravnoteženost možganov ter integracijo neizživetih refleksov.  S 

tem otrokom lajšamo morebitne težave, ki se ob posameznih 

razvojnih mejnikih lahko pojavljajo ali pa celo pospešimo njihov 

razvoj. Hkrati pa bodo s tem postali bolj dojemljivi, motivirani in bolj 

pripravljeni aktivno sodelovati pri dejavnostih, ki spodbujajo in 

stimulirajo tudi razvoj otrokovih možganov. 

 

Kako pa vedeti, kaj izbrati? Mislim, da gibanja in gibalnih aktivnosti 

ter tudi dejavnosti za stimulacijo možganov pri otroku ni nikoli 

preveč. Zato bodo omenjene vaje, pristopi pripomogli k boljšemu 

gibalnemu, kognitivnemu, čustvenemu in socialnemu razvoju otrok 
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skupine oz. k izboljšanemu celostnemu razvoju otrok skupine. 

Gibanje je naše življenje in če za gibanje navdušimo še otroke, 

napredek ne more izostati.  
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Mateja Lužar: Hospitacije kot »team building« 

 

Povzetek: V  članku sem predstavila videnje in pogled, na hospitacijo 

kot team building ali »gradnjo ekipe«, ki je tehnika povezovanja ljudi, 

ki delujejo v skupnem zavodu. Povezala sem trditve o timskem delu 

in podkrepila s praktičnimi izkušnjami. V vrtcu že nekaj let izvajamo 

timsko delo, z velikim poudarkom na timskem načrtovanju, kjer pa se 

kažejo razlike v dojemanju le-tega med strokovnimi delavkami. 

Vemo, da delovanje tima temelji na jasni osebni in strokovni 

identiteti vsakega člana, hkrati pa tudi zmožnost razumevanja in 

sprejemanja drugačnosti. Z namenom smo v vrtcu v preteklem letu 

izvajali kolegialne hospitacije izven delovnega časa in prostora vrtca. 

Zanimalo me je, kako bodo strokovne delavke to sprejele in ali v tem 

vidijo kakšne prednosti.  V teoretičnem delu članka sem ob pomoči 

strokovne literature predstavila termin tima, timskega dela in 

hospitacij, v praktičnem delu pa sem predstavila igre za krepitev 

timskega dela, ki smo jih izvedli na kolegialnih hospitacijah.   

 

Ključne besede: timsko delo, vrtec, komunikacija, povezovanje, team 

building  

 

Abstract: In the article, I presented the vision and view of 

hospitalization as team building, which is a technique of connecting 

people who work in a joint institution. I connected the statements 

about teamwork and supported them with practical experiences. We 

have been aplying team building in the kindergarten for several 

years, with a strong emphasis on team planning, but there are 

differences in the perception of this among professional workers. We 

know that the functioning of the team is based on the clear personal 

and professional identity of each member, as well as the ability to 

understand and accept differences. With this purpose, we have in 

the past year carried out collegial hospitalizations outside of working 

hours, on the premises of the kindergarten. I was interested in how 

female professionals will accept this and whether they see any 

advantages. In the theoretical part of the article, with the help of 

professional literature, I presented the following terms; team, 

teamwork and hospitalization. In the practical part, I introduced 

games to strengthen teamwork, which were performed at collegiate 

internships. 

 

Keywords: teamwork, kindergarten, communication, integration, 

team building 
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UVOD 

Kakovost dela v vrtcih in učinkovitost zaposlenih sta odvisni od 

njihove usposobljenosti, motivacije in zaupanja v svoje znanje in 

sposobnosti. Preverjanje dosežkov in pripravljenost posameznika na 

napredovanje odpira priložnost za osebno rast, vzpostavitev odnosov 

znotraj kolektiva. Kako motivirati zaposlene, je vprašanje, ki se poraja 

slehernemu vodji. Seveda si nanj najdemo odgovore v prenekateri 

literaturi. Kako je v praksi? Vsak posameznik je edinstven in se na 

določene odziva drugače. Sprejeti je treba te razlike in jih z ustreznimi 

spodbudami usmerjati v smeri doseganja cilja. Vsak zaposlen s sabo 

na delo prinese svoje individualne značilnosti, kot so stališča, 

interese, vrednote in osebne potrebe. V našem vrtcu izvajamo 

timsko delo, timsko načrtovanje, hospitacije. Pri tem že nekaj časa 

opažam, da niso vse strokovne delavke temu predane. Nekaterim se 

to zdi morda celo nepomembno, nekoristno, spet druge pa ne znajo 

sodelovati oziroma izraziti svojega mnenja, ideje ali dileme. V 

preteklem šolskem letu sem se ravno zaradi tega odločila za 

medsebojne hospitacije v smislu team buildinga. Tako kot gradbeniki 

gradijo hišo, tako lahko vsak vodja zgradi dobro uigrano ekipo in nudi 

dobro delovno vzdušje. Gradnja tima je tehnika, ki se preko različnih 

izzivov in aktivnosti trudi povezati udeležence, saj v njih skupaj 

delujejo, da razrešijo problem in sledijo cilju. Bistvo vsega pa je, da 

vsako medsebojno sodelovanje zahteva medsebojno zaupanje, 

komunikacijo, poslušanje, razumevanje in iskanje rešitev. Zavedam 

se, da timsko delo dviguje kakovost vrtca, spodbuja socialni, 

osebnostni in strokovni razvoj delavcev, ter v pozitivni meri vpliva na 

odnose med zaposlenimi.  

 

Tim in timsko delo  

Sama definicija timskega dela je opredeljena v različni literaturi. 

Timsko delo odraslih, ki temelji na ustvarjalnem reševanju 

problemov, na sodelovanju in osebnih pobudah pojasnjujeta 

Bahovec in Golobič (2004), tudi za otroka predstavljajo vzor. Prav 

zaradi vzora pa smo vzgojitelji tukaj za otroke. V slovarju slovenskega 

knjižnega jezika (1994, Polak, 2007) je zapisana enostavna definicija 

tima: »Tim je skupina ljudi, delovna skupina, ki opravlja skupno 

delo«. V Pedagoški enciklopediji je zapisano, navaja Polak (2007), da 

je timsko delo oblika aktivnosti, ki jo opravlja skupina strokovnjakov 

na tak način, kjer je osnova za sodelovanje neposredna delitev nalog, 

med strokovnjaki ki so enakopravni in to nikakor ni položaj 

posameznika v formalni hierarhiji. Ob tem izpostavi še pomemben 

dejavnik in sicer, da posamezniki v timu delajo oz. sodelujejo skupaj 

zaradi skupnega cilja, ob tem pa dosegajo več, kot bi lahko dosegli 

sami. Avtorja knjige Načela uspešnih in učinkovitih timov (Erčulj in 

Marinšek, 1997), navajata, da se tim oblikuje takrat, ko smo izčrpali 

že enostavnejše oblike za sprejemanje odločitev in razreševanje 

morebitnih problemov. V Kurikulumu za vrtce imamo opredeljeno 

tudi načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje. 

Timsko načrtovanje oz timsko delo poteka tako znotraj strokovnega 

osebja oddelka, med oddelki vrtca znotraj vrtca,  kot tudi timsko delo 
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poteka z drugimi vrtci in drugimi vzgojno izobraževalnimi, 

strokovnimi in drugimi institucijami (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 

15). Tim oz timsko delo torej pomeni, da udeleženci tima sodelujemo 

in iščemo najboljši način za delovanje vseh na poti do zastavljenega 

cilja. Nikakor pa pri oblikovanju ne smemo pozabiti na posameznika, 

kot udeleženca. Na njegovo pripravljenost za timsko delo velik del 

vplivajo njegova osebna pojmovanja, ki se oblikujejo predvsem na 

osnovi predhodnega znanja in izkušenj s timskim delom. Ob 

pomanjkanju tega lahko pride do posameznikovega oblikovanja zelo 

nerealne predstave o timskem delu, o njegovih prednostih in 

problemih.  

 

Hospitacije 

Vpeljevanje sprememb v kolektiv, vpeljevanje in zagotavljanje 

kakovosti, profesionalna rast in razvoj strokovnih delavcev v vrtcu so 

pomembni procesi, ki vodijo v dejavnosti, utrjujejo močna področja 

in prizadevanja, da bi v svojo že utečeno prakso vnesli spremembe. 

Vsak strokovni delavec in celoten kolektiv ob tem stopa po poti 

samoevalvacije, samoraziskovanja, razvoja in rasti. Same kolegialne 

hospitacije nudijo veliko možnost posamezniku in skupnosti. 

Posameznik se uči od skupnosti in skupnost od posameznika. Vrtec 

kot učeča se skupnost je  vrtec prihodnosti, vrtec v katerem se učimo 

vsi njegovi člani drug od drugega (Ferjanič 2015). Avtorica članka v 

Vzgoji in izobraževanju, Ferjanič, navaja pozitivne učinke kolegialnih 

hospitacij: 

− vsi vpleteni strokovni delavci vidijo in predvsem spoznajo dobro 

prakso, 

− s svojim strokovnim znanjem imajo možnost vplivati na 

spremembe, 

− pridobijo si več zaupanja vase, 

− gradijo si boljšo samopodobo, se čutijo pomembne, 

− pridobijo si kakovostno povratno informacijo o svojem delu, 

− izboljšajo se v prepoznavnosti posameznikovih močnih in šibkih 

področjih, 

− poveča se kolegialnost, 

− znajo poiskati pomoč za prepoznavanje potreb po stalnem 

strokovne izpopolnjevanju in znajo določiti in si zastaviti cilje 

svojega profesionalnega razvoja, 

− pri delu so uspešnejše in si znajo načrtovati svojo lastno poklicno 

pot. 

Pri vsem tem, kar navaja avtorica, pa se mi zdi najpomembneje: v 

izbranem poklicu ima večje zadovoljstvo.  

 

Hospitacije kot »team building« 

Živimo v času, ko nehote pozabljamo na osnovne vrednote in 

potrebe nas samih in soljudi. Zadnji dve leti nam je tudi pandemija 

Covid-19 onemogočila možnost po druženju in sodelovanju. Tudi to 

dejstvo me je pripeljalo, da razmišljam v drugo smer. V smer, kjer 

ponovno vzpostavim med strokovnimi delavci neko ravnovesje 

odnosov, ki so bili gradnja preteklih let. Odločila sem se za 
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medsebojne kolegialne hospitacije na malo drugačen način. 

Prednostno področje preteklega leta je bila družba, znotraj družbe 

pa poudarek na odnosih. Kot kritični prijatelj, kot del tima, sem 

hospitirala odnose med strokovnimi delavci. S temi hospitacijami, 

skupno druženje, sem želela raziskati, kakšni so njihovi pristopi k 

sodelovanju, njihove interakcije. Namen je bil raziskati organizacijsko 

klimo, medsebojne odnose med zaposlenimi ter delovno 

zadovoljstvo vsake izmed nas. Vsaka strokovna delavka je v pisni 

obliki preko elektronske pošte dobila jasna navodila o izvedbi. S 

poudarkom na opazovanju: pozitivne klime vseh zaposlenih, načela 

in postopke za načrtovanja, izvajanja in vrednotenja vzgojnega dela, 

uporabljene metode in strategije, ki spodbujajo miselno aktivnost ter 

komunikacijo in sodelovanje v tandemu in drugimi strokovnimi 

delavci. Hospitacijo sem nameravala izvesti izven prostora vrtca, 

vendar smo jo zaradi takrat danih razmer izvedli v prostoru vrtca.  

Predstavila bom pet iger, dejavnosti, ki so jih v ta namen pripravile 

strokovne delavke v timu. Igre so zahtevale komunikacijo udeleženk, 

medsebojno zaupanje, razumevanje, poslušanje in skupno iskanje 

rešitev. Vsebino sem povzela iz njihovih priprav za hospitacije. Pod 

vsako igro oz. dejavnostjo pa so zapisi mojega opažanja ob sami 

izvedbi.  

 

 

 

 

Primer dobre prakse – igre za krepitev timskega dela  

Prenašanje žogic z listi 

Cilj: razvijanje skupinske kohezivnosti, sodelovanja in medsebojne 

pomoči med zaposlenimi. Izboljšanje kakovosti odnosov med 

zaposlenimi 

Metodični postopek: strokovne delavke povabiva k sodelovanju v igri 

za krepitev medsebojnih odnosov. Razloživa jim pravila igre. Vsaka 

od prisotnih dobi list papirja, po katerem bo ena žogica potovala v 

gol. Naloga vsake udeleženke v igri je, da žogici sledi, da sotekmovalki 

pomaga le z listom papirja in jo skupaj pripeljejo do cilja – gola.   

Zanimivo je bilo opazovati iznajdljivost in iskanje drugačnih rešitev 

določenih udeleženk. Žogica seveda ni smela pasti na tla, je pa zato 

imela ogromno možnosti in rešitev, kako lažje in na hitrejši način priti 

do cilja. Igra ni bila naravnana tekmovalno, vendar se je med 

udeleženkami odražala tudi ta. Kazali sta se tudi iznajdljivost in 

vztrajnost, ter olajšanje in veselje pri dosegu skupnih ciljev.  

Igra zaupanja  

Cilj: udeleženci doživijo pomen sodelovanja v dvojicah, dobijo 

zaupanje vase in partnerja, doživijo pomen neverbalne komunikacije. 

Metodični postopek: udeleženci se prosto razdelijo v pare. Enemu v 

paru najprej zavežem oči, nato pripravimo poligon. Določimo začetek 

poti in cilj, pripravimo nekaj ovir. Oseba, ki nima zavezanih oči, vodi 

drugo z zavezanimi očmi po poligonu. Varno ga poskuša odpeljati do 

cilja. Ker je pri izvedbi naloge pomembna tišina, se osebe ne usmerja 

z besedami. Oviro na poti ji mora nakazati na drugačen način.  
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Pri opazovanju te dejavnosti je bilo takoj razvidno, da se pari 

oblikujejo po že utečenih tandemih. Torej, še vedno gradimo 

zaupanje do najbližjega sodelavca. Zanimivo je bilo opazovanje 

nakazovanje ovir. Ene so z rokami potrkale po oviri, da je udeleženec 

zaznal oviro na poti. Druge so se pred oviro ustavile ali pa nakazale 

oviro s stiskom rok. Vsi pari so v tišini opravili pot z ovirami. Na koncu 

so lahko strokovne delavke spregovorile tudi o svojih čustvih, 

pomislekih in strahu pred neznanim. Vse pa so se strinjale, da je bil 

tukaj ključni dejavnik zaupanje in da vedno obstaja več poti in 

načinov, ki nas pripeljejo do cilja.  

 

Kako me vidijo drugi? 

Cilj: pridobivanje pozitivne samopodobe in vživljanje v druge osebe. 

Metodični postopek: vsaki udeleženki na hrbet nalepimo prazen list 

papirja. Udeleženec se prosto giblje po prostoru. V roki ima pisalo. 

Ob srečanju z drugo udeleženko si druga drugi napišeta na list eno 

njeno pozitivno lastnost. Igra je končana, ko vsaka udeleženka vsaki 

nekaj napiše.  

Ob tej dejavnosti je najprej nastala tišina – razmišljanje, potem je 

nastalo iskanje svoje bližnje sodelavke in na koncu veriga zapisov 

pozitivnih lastnosti. Ob iskanju, razmišljanju in zapisovanju so si 

nekatere udeleženke ob koncu  priznale, kako je nekomu težko 

napisati nekaj lepega, čeprav vemo, da imamo vsi ogromno 

pozitivnih lastnosti. Morda se ne poznamo dovolj? 

 

 
Slika 1: Kako me vidijo drugi? 

Vir: Lasten 

 

Poživitvena igra 

Cilj: sprostitev in veselje 

Metodični postopek: najprej pripraviva prostor (postaviva dve palici, 

ki označujeta mejo metanja žogic z rjuhe, in posodo v katero se žogice 

cilja.  Predstaviva potek igre in jo demonstrirava (par vsak na enem 

koncu drži rjuho v kateri je žogica, ki jo morata s pomočjo sinhronih 

gibov spraviti v za to namenjeno posodo).Udeleženci si poiščejo par 

z izštevanko jih razdeliva v dve skupini. Udeleženke imajo 3 minute 

časa, da v posodo vržejo največ žogic.  

Že ob sami delitvi oz. izbiri parov je prišlo do kar nekaj sprememb. 

Pari več niso bili samo znotraj tandema. Igra je resnično prinesla 

polno smeha in tekmovalnega duha. Med udeleženkami se je čutila 

sproščenost, iznajdljivost, borbeni duh in tekmovalnost. Ob tej igri se 
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je pojavil vrvež, tekmovalnost in veselje ob uspehu. Tudi do sedaj 

manj opazne udeleženke so pokazale svojo vztrajnost in motivacijo 

za pot k doseganju skupnih ciljev.  

 

Igra podajanja 

Cilj: spodbuditi pozitivno razmišljanje pri posameznikih in krepiti 

odnose in dobro počutje.  

Metodični postopek: udeleženci igre se postavijo v formacijo kroga. 

Vodja igre določi prvi predmet npr. žogo za podajanje. Ko si žogo 

podajamo, vsakič vržemo istemu udeležencu in zraven povemo eno 

njegovo pozitivno lastnost. Igra stopnjuje tempo z vse več predmeti 

za podajanje.  

Poslušanje in razumevanje navodil je bil ključ do uspeha. Tudi če se 

igra stopnjuje, tudi če se nam nalagajo stvari s skupnimi močmi in 

sodelovanje zmoremo. Tukaj se ne moreš dokazati kot posameznik, 

ampak kot tim. Ob koncu našega druženja so imele udeleženke 

možnost podajati konstruktivno kritiko, vprašanja, mnenje pobude. 

Pristopile so kot kritičen prijatelj. Izrazili smo enotno mnenje, da 

lahko preko igre postanemo še bolj povezani, zato namen iger ni le 

uspeh ob opravljeni nalogi, temveč tudi veselje in sprostitev.  

 

ZAKLJUČEK 

Spoznala sem, da so bile načrtovane kolegialne hospitacije velikega 

pomena. Z izvedbo hospitacij sem v prvi vrsti spoznala samo sebe in 

pa tudi ostale strokovne delavke. Sebe v tej meri, da smo si ljudje 

resnično različni, a kljub temu edinstveni in posebni. Vsak izmed nas 

je gradnik trdnih temeljev uspešnega sodelovanja. Na vsem 

dostopen in predvsem njim lažji način, bolj sproščen način, smo 

gradili in poglabljali medsebojne odnose, sodelovanje in zaupanje. 

Hospitacije so potekale v sproščenem vzdušju v doseganju ciljev. Vsi 

udeleženci so bili preko aktivnosti in izzivov povezani. Tudi strokovni 

delavci, ki so sicer pri tovrstnih dejavnostih nekje v ozadju, so 

prehajali v ospredje. Strokovni delavci smo timsko evalvirali, slišali 

smo drug drugega in izmenjali različne izkušnje oz. poti do ciljev. 

Utrdili smo komunikacijske spretnosti, spretnosti s področja 

konstruktivne kritičnosti, spretnosti sprejemanja in nudenja 

podpore. Zavedam se, da so kolegialne hospitacije potrebne za 

doseganje profesionalnega razvoja posameznika in strokovno 

naravnanost vrtca. Z izvedbo kolegialnih hospitacij bom vsekakor 

nadaljevala, ker si to želijo tudi ostale strokovne delavke. 

Ugotavljam, da je doprineslo kakovostnemu premiku na vseh nivojih 

življenja in dela v našem vrtcu. Vem, da so za  uspešno delo celotnega 

kolektiva pomembne ključne kompetence, kot so komunikacija, 

odgovornost, odkritost, aktivno poslušanje, empatija in sodelovanje.  
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Maja Martinčič: Igrajmo se Playness 

 

Povzetek: Potreba po igri in gibanju sta osnovni otrokovi potrebi. 

Zagotavljanje zadostne in kakovostne gibalne aktivnosti predšolskih 

otrok pa je zagotovo izziv, s katerim se soočamo tudi vzgojitelji v 

vrtcu. Pri vzpodbujanju gibanja lahko hitro kaj preveč poudarjamo ali 

na kaj pozabimo. Na eni strani preveč poudarjamo tekmovalnost, 

varnost, ponavljanje istih gibalnih vsebin in vodenje, medtem ko na 

drugi strani pozabljamo na igro, vrednote, pravljičarstvo in 

individualnost. Kot odziv na značilnosti sodobnega sveta je nastala 

pedagogika Playness. Playness pedagogika je igralna in igriva zabava, 

pri kateri je v ospredje postavljeno gibanje, igra, in uživanje. 

Pedagogika preko različnih gibalnih iger spodbuja strpnost, srčnost, 

skozi gibalne zgodbe pa omogoča usvajanje gibalnih elementov ter 

poudarja sodelovanje med akterji. V nadaljevanju članka 

predstavljam Playness pedagogiko in nekaj sklopov Playness iger, v 

kateri sem sodelovala z otroki, starimi od 2 do 4 leta.  

 

Ključne besede: otrok, gibanje, Playness, igra, telesna aktivnost 

 

Abstract: The needs of play and movement are two basic child needs. 

Ensuring adequate and quality moving activity for preschool children 

is definitely a challenge, which preschool teachers have to face with 

in the kindergarten. When encouraging movement it is easy to over-

emphasize something or forget something. On the one hand we 

over-emphasize competition, safety, repetition of the same 

movements and leadership, whereas on the other hand, we forget 

about play, values, storytelling and individuality. As a response to the 

characteristics of the modern world, Playness pedagogy was 

developed. Playness pedagogy is a playful game, which focuses on 

movement, play and enjoyment. The pedagogy promotes tolerance 

and cordiality through various movement games, and through 

movement stories it enables the learning of movement elements and 

emphasizes cooperation between creators. In the following article I 

present the Playnes pedagogy and the planned movement games 

based on the Playness method, which we have integrated into all 

areas of the curriculum. 

 

Keywords: a child, movement, Playness, game, physical exercise 
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UVOD 

V času, ko otroška igra poteka vse bolj digitalno, še toliko večjo 

vrednost namenjamo zadovoljiti osnovo človeško potrebo po 

gibanju. Pri vsakdanjem delu z otroki, kot vzgojiteljica opažam, da če 

je zadovoljena potreba po gibanju, je otrok zdrav, razvija si svojo igro 

in je bolj samozavesten. Problem se poraja, če se izvaja premalo 

gibalnih aktivnosti. Otroci, ki nimajo zadovoljene potrebe po gibanju, 

so veliko bolj nemirni, se vedejo neprimerno, pogosto so tudi 

agresivni, zato se mi zdi zelo pomembno, da v vrtcu v veliki meri 

izvajamo zabavne gibalne dejavnosti, ki se lahko prepletajo tudi z 

drugimi kurikularnimi področji, da gibanje postane pomemben del 

predšolske rutine, v kateri ni prisotne tekmovalnosti. Na čim bolj igriv 

način  sem želela v oddelek vključiti različne gibalne aktivnosti skozi 

Playness pedagogiko. Playness pedagogika je gibalna in igriva zabava, 

pri kateri so v ospredje postavljeni gibanje, druženje, igra in uživanje. 

Moj namen je bil, da preko gibalnih iger spodbujam otrokovo 

samostojnost, netekmovalnost, spoštljivost, vključenost in 

motivacijo otrok skozi zgodbe ter da otrokom še bolj približam 

področje gibanja.  

 

Pomen gibanja za otrokov razvoj 

Dojenček takoj, ko priveka na svet, izkaže pripadnost temeljnemu 

principu gibanja. Gibalni razvoj otroka je v ospredju predvsem v prvih 

letih življenja. Poteka od preprostih oblik gibanja do sestavljenih in 

zahtevnejših športnih dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 25). 

Hosta (2018) meni, da je potreba po gibanju v predšolskem obdobju 

zelo velika. Je ena pomembnejših področij v otrokovem razvoju. Ker 

je potreba po gibanju prirojena in povsem naravna – saj se možgani 

razvijajo šele, ko so izpostavljeni zaznavnim in gibalnim izkušnjam. 

Tudi Bregant (2015) poudarja, da je gibalna aktivnost v predšolskem 

obdobju ključnega pomena za otrokov gibalni in funkcionalni razvoj. 

Gibanje namreč vpliva na razvoj in zorenje gibalnega sistema, 

senzoričnih sistemov in njihove integracije na nivoju osrednjega 

živčevja. Če otrok nima možnosti za izvajanje različnih gibalnih 

dejavnosti, lahko zastane v gibalnem razvoju. Zmanjšanje telesne 

aktivnosti v predšolskem obdobju pogosto vodi k prekomerni teži in 

posledično vpliva na zdravje (Završnik in Pišot, 2005). Po priporočilu 

Svetovne znanstvene organizacije je za normalen razvoj in zdravje 

otrok potrebno biti zmerno intenzivno telesno dejaven najmanj pol 

ure dnevno oz. še bolj priporočljivo pa eno uro dnevno (Škof, 2007, 

str. 29).  

 

Playness pedagogika 

Playness pedagogika prinaša novost v današnji sodobni svet. 

Združuje gibanje, igro, znanje in vzgojne vrednote v enovito celoto, 

ki jo preko gibalnih zgodb posredujemo otrokom. Izhaja iz igrivosti 

življenja. Cilj playness pedagogike je gibalno opismenjevanje otrok, 

kjer na igriv, zabaven, živahen in netekmovalen način preko igre, 

gibalnih zgodbic in nalog, vpliva na celostni razvoj otroka. Igra je pri 



339 
 

Playnesu najpogostejša pedagoška metoda. Osnovna načela 

Playness pedagogike pa so (Hosta, 2018): 

− gibalna pismenost, 

− primarnost gibanja, 

− vrednost igre, 

− srce igre, 

− brez tekmovanja, 

− modrost telesa, 

− gibalne zgodbe, 

− celostni pristop. 

 

S pomočjo Playnessa zagotovimo otrokom igralno okolje, kjer lahko 

varno, uspešno in učinkovito odkrijejo svoje potenciale in talente na 

področju gibalnih nalog in motoričnih sposobnosti. Osvojijo socialne 

in intelektualne veščine med tem, ko so telesno aktivni oziroma se 

igrajo, med seboj pa ne tekmujejo. Nevroznanost dokazuje, da se 

najboljše učenje dogaja v čustveno varnem okolju. Tako okolje – 

ostani in se igraj stanje – spodbudi izločanje tistih hormonov, ki so 

odgovorni za občutek užitka, zadovoljstva, sreče in medsebojne 

soodvisnosti (Hosta, 2018).  

 

 
Slika 1: Gibalna abeceda 

Vir: www.playness.com 

 

Playnes pedagoški kompas 

Playness pedagoški kompas je orodje, s pomočjo katerega pedagogi 

vrednotijo svoje delo, so pozorni na vse dimenzije človekovega 

obstoja in omogočajo otroku celostni razvoj. Pedagoški kompas 

Playness je učinkovito in enostavno evalvacijsko orodje za vzgojitelja 

ali učitelja, ki tako sproti preverja kakovost svojega dela in primerno 

usmerja otroke. Tako kot pravi kompas določa štiri strani neba, je 

tudi temeljni Playness pedagoški kompas razdeljen na štiri temeljne 

strani: 

− telesnost/somatika (prisluhnemo telesu, dihanju, drži) 
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− igrivost (veselje, spontana igra, zadovoljstvo, ustvarjenost, smeh) 

− gibanje  

− vrednote (red, varnost, strpnost, spoštovanje sebe in drugih, 

pripadnost skupnosti) (Hosta, 2018, str. 35–37). 

 

 
Slika 2: Pedagoški kompas 

Vir: Playness pedagogika (2018) 

 

Gibalne igre skozi metodo Playness – primer dobre prakse 

Zanje, ki sem ga pridobila na izobraževalnem seminarju Playness 

pedagogike, sem želela čim prej uporabiti pri svojem delu z otroki.  

Da bi na čim bolj zanimiv in igriv način zadovoljila potrebo otrok po 

telesni aktivnosti, sem tekom celega šolskega leta pripravljala 

različne gibalne dejavnosti. Metoda Playness mi je pomagala skrbno 

načrtovati gibalne igre, ki sem jih izvajala v telovadnici, igralnici in 

naravi. Preko izbrane strukture igre, smisla in njenega cilja sem želela 

doseči, da otroci aktivno raziskujejo lastne gibalne zmožnosti, 

razvijajo vrednote in igrivost. Poudarek je bil na organizaciji iger, ki 

ne razvijajo tekmovalnosti, ampak poudarjajo sodelovanje.    

 

Ptički v gnezda 

Otrokom razdelimo gnezda. Lahko so to vrvi, obroči ali list papirja. 

Vzgojiteljica nato poda navodila »Ptički letajo.«. Otroci zapustijo 

gnezda in tečejo naokrog. Ob pripovedovanju zgodbe o lisici, ki krade 

gnezda, da lažje ulovi svoje kokoške, eno gnezdo odvzamemo. Ko 

podamo navodilo »Ptički v gnezda.«, vsak otrok steče v najbližje 

gnezdo.  Pozorni moramo biti na strukturo igre in jo prilagajati našim 

lastnim potrebam in ciljem. Konkretno lahko ptički, ki ostanejo brez 

gnezda, še naprej letajo naokrog; ali pa se jim da druga naloga, na 

primer, da se morajo v kleče hoditi naokrog, ker še ne znajo dobro 

letati; ali da morajo stopiti na klop in ob skoku dol frfotati s krili, saj 

se vendarle še učijo in zato je treba vložiti še malo truda, da bodo 

bolje leteli. Ko tako spremenimo strukturo, se spremeni tudi vsebina, 

ki se jo otrok ob tem uči. Poleg gibalnih veščin, s spremenjeno 

strukturo, bolj učinkovito vplivamo na socialne veščine. Igra ni 

izključujoča, temveč vključujoča in občutljiva za posebnosti vsakega 
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otroka. Na ta način skupinska gibalna igra postane prijazna tudi do 

tistih otrok, ki so morda telesno in gibalno manj sposobni, pa naj bo 

to zgolj zaradi starostne razlike, podedovanih telesnih značilnosti ali 

pridobljenih navad. 

 

Hoja po snežnem labirintu 

Gibalna aktivnost spodbuja sodelovanje, užitek in potrpežljivost 

otrok. V sneg s hojo naredimo ogromen labirint v o obliki 

pravokotnika. V notranjost labirinta zapičimo palico, ki predstavlja 

cilj. Otroci morajo v koloni hoditi po črti vse do cilja (palice). Ne smejo 

prehitevati, stopiti iz črte. Lahko opazujejo, kaj se dogaja pod 

njihovimi nogami (sledi), med samo igro se spontano dotikajo, ker 

hodijo v koloni. Dejavnost lahko prilagajamo z različnimi nalogami 

(tek, več poti do cilja, nošenje predmetov v košaro na cilju). 

 

 
Slika 3: Snežni labirint 

Vir: Lasten 

 

Kako ujeti žogo? 

Dejavnost preverja moč otroka in energijo žoge. Otroci se uležejo na 

trebuh z glavo proti steni in dvignejo trup. V tem položaju morajo 

vreči žogo v steno. Če otrok vrže žogo premočno, je ne more ujeti; če 

jo vrže s premajhno močjo, se žoga ne prikotali nazaj. Igro lahko 

nadgradimo glede na starost in spodobnosti otrok. Otroci se uležejo 

še na hrbet, mečejo žogo z eno roko, na koncu pa jo položijo na 

stopala in jo kot s katapultom vržejo v steno. Najtežje pa je metanje 

žoge sede s hrbtom proti steni. Metati je treba zares natančno, se 

hitro obrniti in ujeti žogo. 

 

Talni spomin 

Na asvalt s kredo narišemo mrežo s krogi (4 x 4). V kroge narišemo 

poljubne predmete. Vsak predmet mora biti narisan dvakrat. Naloga 

otroka je, da si izbere en predmet in nato poišče njegov par. Pravilo 

igre je, da ko najde par, mora skočiti tako, da ima eno nogo na enem 

predmetu, drugo pa na drugem enakem predmetu. Če sta predmeta 

preveč oddaljena, lahko prosi za pomoč prijatelja. Otrokom 

omogočamo, da soustvarjajo gibalno igro po svojih močeh in znanjih. 

Sama gibalna igra je namenjena razvijanju skoka in koordinacije. 

Spodbuja otrokovo razmišljanje in pomoč sovrstnikov. 

 

Goljufiva kača 

Za igro potrebujemo zelo debelo in težko vrv. Otrokom povemo, da 

nas je danes obiskala nenavadna kača. Ker se je preveč najedla, ne 

zmore priti do svojega doma. Ker je zelo utrujena, bi se odpravila spat 

v svoj dom. Naša naloga je, da ji pomagamo. S skupnimi močmi jo 

moramo dvigniti in jo odnesti na drugo stran travnika, da bo lahko 
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počivala na svojem mestu. Igro lahko otežujemo z različnimi talnimi 

ovirami ali pa si izmislimo nadaljevanje zgodbe. Igra spodbuja 

skupinsko sodelovanje, dogovarjanje, smeh, razvijanje moči, hojo, 

lahko tudi vlečenje.  

 

 
Slika 4: Goljufiva kača 

Vir: Lasten 

 

Igra pod kozolcem 

Z otroki smo se odpravili v muzej na prostem. V Deželi kozolcev sem 

otrokom organizirala varno okolje za različne gibalne dejavnosti. Cilj 

je  bil otrokom zagotoviti okolje, kjer lahko varno, uspešno in 

sistematično odkrivajo svoje potenciale na področju gibalnih veščin 

in motoričnih sposobnosti. Lovljenje, plezanje po rantah, skakanje na 

»trampolinu«, igranje s slamo so aktivnosti, ki jih lahko otroci izvajajo 

pod kozolcem. Otroci se preizkusijo v gibalnih aktivnostih, kot so 

plazenje po rantah, skok s kupa sena, vlečenje, kotaljenje v senu ter 

s tem krepijo moč, ravnotežje, koordinacijo. Krepijo zaupanje v svoje 

telo in svojo gibalno pismenost. Igra je bila organizirana tako, da je 

krepila medsebojno sodelovanje, sproščenost in zabavo. 

 

 
Slika 5: Igra pod kozolcem 

Vir: Lasten 

 

Mihec Dihec in Biba Giba 

Preko pravljice o bratcu in sestrici otroke spodbudimo, da se igrajo 

dihalne igrice.  Mihec Dihec je radoveden fant, kateremu nagajajo 

prahci strahci, ki se naselijo v naš nos, pljuča in sapnik. S prijatelji pa 

Mihec Dihec premaga težave. Ti prijatelji pa smo mi, otroci. Preko 

pravljice se s preprostimi dihalnimi vajami otroci učijo pravilnega 

dihanja, različnih tehnik dihanja, se ob tem sproščajo in stimulirajo 

vonj. Ena izmed takšnih iger je, da se otroci uležijo na tla pod krošnjo 

drevesa. Na trebuh si položijo roko ali drevesni list. Nato vdihnejo 

zrak in opazujejo, kako se njihova roka ali list dvigne, potem ko 
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globoko vdihnejo. Izdih je treba opraviti počasi. Ta vaja pomaga 

okrepiti možgansko cirkulacijo ter izboljšati pozornost. 

 

 
Slika 6: Dihalna vaja 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Na prvi pogled se mogoče zdi, da vse skupaj ni nič posebnega, da se 

otroci tako in tako ves čas gibajo in potrebujejo le čas in ustrezen 

prostor. Vendar gibanje ni samo gibanje. Največji doprinos Playness 

pedagogike vidim v tem, da pedagogika zajema vse dimenzije 

otrokovega obstoja in omogoča otroku celosten razvoj. Playness 

pedagogika in vadba po njenih načelih spodbuja sodelovanje, 

toleranco, prijateljstvo ter omogoča doseganje ciljev brez 

tekmovalnosti. Otroci so se v Playness vadbah razgibali, v njih uživali, 

saj so bile igrice raznolike, vsakokrat je bilo predstavljenega nekaj 

novega, ali pa smo utrjevali že videne gibalne elemente skozi 

drugačne igre. Pozitivne gibalne izkušnje, ki so jih otroci pridobili 

tekom procesa, pa so vplivale tudi na razvoj njihove samozavesti. 

Igrive igre so poudarjale nešportno tekmovalnost in sodelovanje. 

Otrokom so ponudile priložnost, da preizkusijo svoje sposobnosti, 

spoznavajo svoje telo, se v igro vključijo glede na njihov interes in se 

pri tem učijo. Zabavne skupinske igre in gibalne zgodbice pa so 

krepile socialne veščine in kognitivne sposobnosti otrok. Sami 

principi iger pa so tudi od mene zahtevali pozitivno naravnanost, 

veliko mero zaupanja in ohranjanja čuječnosti do trenutnih otrokovih 

potreb. Vedno znova sem imela nalogo o ozavestiti vrednote, ki so 

skrite v gibalnih igrah.  Po izvedeni dejavnosti sem aktivnost sproti 

preverjala s pomočjo pedagoškega Playness kompasa. Pomagal mi je 

pri preverjanju kakovosti svojega dela in pri pravilnem usmerjanju 

otrok.  
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Andreja Naglič Kumer: Meje za vzgojo srečnega in 

odgovornega otroka 

 

Povzetek: Vzgoja otroka prinaša številne izzive tako za starše kot za 

vzgojitelje. Tako kot se spreminja način življenja, naša prepričanja in 

vrednote, se skozi čas spreminjajo tudi odnosi med starši in otroki in 

nenazadnje način vzgoje. Kje so meje, je zelo relativno, na takšno 

vprašanje bi vsak posameznik odgovoril drugače. Odrasli ljudje 

imamo različna merila, v vsem tem procesu pa tudi otroke različnih 

karakterjev in potreb. Ob vsem tem pa je pomembno zavedanje, da 

otrok za dobro počutje potrebujejo meje, ki jim jih postavimo odrasli. 

Ker je vzgoja zelo kompleksen proces, kjer ni enotnega recepta, 

moramo tako v vlogi starša kot vzgojitelja sami iskati poti za zdrav 

razvoj otroka. Pri tem pa moramo biti neznansko potrpežljivi, 

dosledni in vztrajni. Zavedati se moramo, da je rezultat neprecenljiv, 

saj tako otroku damo dobro popotnico na poti odraščanja.  

 

Ključne besede: vzgoja, pravila, doslednost, meje  

 

Abstract: Raising a child brings many challenges for both parents and 

educators. Just as the way of life our beliefs and values change, the 

relationships between parents and children and, last but not least, 

the way of raising also change over time. Where the boundaries are 

is very relative, each individual would such a question answer 

differently. Adults have different criteria, and in this whole process, 

children with different characters and needs as well. Despite all this, 

it is important to realize that a child for their well-being need 

boundaries set for them by adults. Since raising is a very complex 

process where there is no single recipe, both in the role of parent 

and educator, we must find ways for the healthy development of the 

child. In doing so, we must be incredibly patient, consistent and 

persistent. We must be aware that the result is priceless, because 

this way we give the child a good journey on the path of growing up. 

 

Keywords: raising, rules, consistency, boundaries 
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UVOD 

V času hitrega tempa življenja in materialnih dobrin, ki so nam 

dostopne, se vprašamo, kako živijo naši otroci. Ali so kljub vsem 

dobrinam res tako srečni? Kaj potrebuje otrok za srečno življenje? Na 

to vprašanje bi glede na geografsko lego, okoliščine, v katerih živimo, 

in miselnost ljudi dobili precej različne odgovore. Npr. Danci veljajo 

za najbolj srečne ljudi, saj sistem vzgaja trdožive, čustveno trdne in 

srečne ljudi. To se prenaša iz roda v rod, kar gradi srečno družbo. Pa 

vendar se Slovenci in Danci nekoliko razlikujemo po miselnosti in 

navadah, toda srečno otroštvo je za vse pomembno. Iz tega lahko 

sklepamo, kako pomembna je pravilna vzgoja, ki otrokom da dobro 

popotnico za življenje, saj bodo tudi oni nekoč usvojene vzorce 

prenašali na druge. Vsekakor je potrebno, da je otrok preskrbljen z 

materialnimi dobrinami, ki jih potrebuje za dostojno življenje, 

predvsem pa menim, da je pomembna toplina staršev, njihova 

brezpogojna ljubezen ter postavljene meje, ki otroku nudijo občutek 

varnosti in omogočajo nadaljnji razvoj. Zelo pomembno je, da odrasli 

z otrokom vzpostavimo pristen čustveni stik, ga sprejmemo 

takšnega, kakršen je, in ljubezni do njega ne pogojujemo z njegovimi 

ravnanji. Neprecenljiv je kakovostno preživet skupni čas ter zgledi, ki 

mu jih odrasli dajemo. Otrok mora čutiti, da se zanj zanimamo in mu 

nudimo oporo. Ena izmed nalog staršev in odraslih, ki delamo z 

otroki, je tudi postavitev meja pri otroku. V vsaki skupnosti, naj bo to 

družina, skupina prijateljev, šola, služba ali država, veljajo določena 

pravila, kaj se sme početi in kaj ne, kaj je sprejemljivo obnašanje in 

kaj ni, kje je naša meja in kje prestopimo mejo drugega.  

 

Čemu služijo meje? 

Otroci še nimajo razvitega občutka za odgovornost, varnost in 

posledice, ki nastanejo zaradi različnih dejanj. S postavljanjem meja 

otroku pokažemo, da nam ni vseeno zanj, da ga imamo radi, da je za 

nas pomemben, obenem pa ga odvrnemo od nevarnosti in mu damo 

popotnico za življenje v družbi. Meje otroka varujejo pred 

nevarnostjo, učijo ga sprejemljivega obnašanja in mu dajejo občutek 

varnosti, saj tako ve, kaj lahko pričakuje. Ob usvajanju meja se 

izoblikujejo tudi otrokove veščine, kot so samodisciplina, potrpljenje, 

sposobnost reševanja težav in odgovornost.  

 

Kdaj jih začnemo postavljati? 

Otroku moramo meje postaviti že zelo zgodaj, vendar morajo biti 

prilagojene njegovi starosti. Nekatera pravila so postavljena vnaprej, 

druga postavimo sproti glede na situacijo. V prvih mesecih življenja 

je pomembno, da se odzivamo na njegove potrebe, ko pa začne 

raziskovati svet in se gibati, je čas, da postavimo meje zaradi njegove 

varnosti. Pomembno je, da pravila jasno ubesedimo, pri starejših 

otrocih tudi razložimo in utemeljimo.  
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Slika 1: Meje ponujajo tudi občutek varnosti 

Vir: Lasten 

 

Kako postaviti meje? 

Meje morajo biti pravilno zastavljene. Otroku je treba na njemu 

razumljiv način jasno povedati in dati vedeti, kaj je sprejemljivo. 

Starši morajo biti pri tem dosledni in usklajeni. Otrok mora vedeti, kaj 

od njega pričakujemo, kaj se sme in česa se ne sme, kakšna ravnanja 

so sprejemljiva in kakšna ne, kaj sledi, če se česa ne drži.  Otroci po 

svoji naravi meje vedno preizkušajo. Juhant (2012, str. 69) o mejah 

razmišlja:  

Včasih smo se na vasi otroci domov vračali najkasneje ob 

mraku. Večerno zvonjenje v cerkvah je bilo jasno opozorilo. 

Danes so meje zabrisane, zahteve v vsaki družini drugačne in 

vsi se sprašujemo, kje je tista prava meja. Prava meja je tam, 

kjer jo postavite starši, vendar morate to mejo potem varovati, 

ni dovolj, da jo postavite. Pomaga, če je čim manj pravil, le da 

jih izvajate dosledno. Če se otrok postavljenega pravila, ki ga 

razume, ni hotel držati, sledi ukrep. Najprej ga oštejte, 

naslednjič pa naj doživi posledico svojega ravnanja. Otrok 

odrašča, zori, hkrati z njim se spreminjajo tudi meje. Vendar ne 

po kršenju pravil.  

 

Kast Zahn, (2009, str. 81) opisuje postopni načrt za postavljanje meja:  

 

 
Slika 2: Postopni načrt za postavitev meja 

Vir: Kast Zahn, 2009, str. 81 

 

Izhodišče: Poudarite, kar je dobro in določite družinska pravila. 
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»Izhodišče za učinkovito postavljanje meja je, da se otrok počuti 

sprejetega in ljubljenega. Pomembno je, da otroku namenimo 

pozornost, zlasti ko se vede primerno« (Kast Zahn, 2009, str. 82). 

Vemo, da pohvala spodbudno vpliva na posameznika, zato je 

pomembno, da otrok čuti in ve, da ga imamo radi takšnega, kakršen 

je, da mu to dovolj nazorno in pogosto pokažemo. Kast Zahn (2009, 

str. 83–88), ko razmišlja o določitvi družinskih pravil, trdi:  

     Otroka sprejmite, kakršen je. Tako kot imate vi pravico do 

napak, jo ima tudi otrok. Ni se vam treba sprijazniti z 

neprimernim vedenjem; prav je tudi, da ima posledice. Nikoli 

pa ne obsojajte otrokove osebnosti kot celote. Sprejmite ga 

takšnega, kakršen je. Opogumite otroka. Otroka morate 

opogumiti in mu pokazati, da zaupate v njegove sposobnosti. 

Majhni otroci neumorno preskušajo novosti, kar je lepa 

priložnost za starše, da jim pokažejo, kako zaupajo v njihov 

uspeh in se veselijo z njimi. Žal veliko takih priložnosti 

zamudimo. Pogosto jim celo vzamemo pogum. Poimenujte, kar 

je dobro. Spodbude, pohvale, ljubeznive geste krepijo otroka in 

so nujna protiutež vsem zoprnim zahtevam in nujnim 

omejitvam, ki mu jih nalagate. Otroku boste pravila in meje 

lahko posredovali le, če boste pozorni na tisto, kar je dobro.  

 

Phelan (2013, str. 121) razmišlja: »Ali otroke s površinskim 

nepristranskim hvaljenjem kvarimo? Prvo-in drugošolci že dobivajo 

občutek za to, kaj pomenita pošten trud in dobro opravljeno delo. 

Vse bolje ločujejo med pristno in narejeno pohvalo.« V odnosu do 

otroka moramo biti pristni. Najprej se moramo vprašati, kaj bi radi 

dosegli in kaj nam je pomembno, šele nato lahko postavimo smiselne 

meje. Sestaviti moramo otroku razumljiva družinska pravila, ki imajo 

ime. Tako bo otrok vedel, kaj od njega pričakujemo in tudi sam opazil, 

kdaj je pravila prekršil (Kast Zahn, 2009, str. 89). 

 

Govorite jasno 

Navodila naj bodo razumljiva, jasna in pregledna. Ko se z otrokom 

pogovarjate, pazite tudi na ton glasu in govorico telesa, saj s tem 

lahko pokažete, da mislite resno. Izražanje naj bo pozitivno (Kast 

Zahn, 2009, str. 93–98). 

 

Besedam naj sledijo dejanja 

Potrebno je vedeti, kaj bo naslednji korak, če otrok kljub jasnim 

navodilom ne bo upošteval pravil. Če na dogodek ne bomo reagirali, 

nas otroci upravičeno ne bodo več upoštevali. Večina otrok mora 

občutiti posledice, da se iz tega kaj naučijo (Kast Zahn, 2009, str. 105). 

Pomembno je, da odreagiramo: 

TAKOJ – Čim manjši je otrok, tem pomembneje je, da posledice 

občuti takoj. 

VEDNO – Neprimernemu vedenju mora vedno slediti logična 

posledica. V kolikor enkrat vztrajamo in drugič popustimo otroka le 

spodbudimo, da se bo naslednjič boril za premoč. Pomembno je, da 

tako pri mami, kot očetu veljajo ista pravila, prav tako v isti meri 
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sledijo posledice. V nasprotnem primeru bo otrok starše še bolj 

preizkušal.  

PRIMERNO – Posledice morajo biti primerne in smiselne. Ne prehude 

in ne preblage (Kast Zahn, 2009, str. 118). 

 

Sklenitev dogovora 

Če je otrok dovolj velik, lahko z njim sklenemo dogovor. Dejavno ga 

vključimo v sestavljanje dogovorov, saj jih bo tako bolj upošteval. Če 

otrok zna pisati, je dobro, da ga sam zapiše. Na koncu ga vsi potrdijo 

s podpisom. Dogovor je lahko tudi usten, predvsem, če je otrok 

mlajši. V sistemu dogovora so učinkovite tudi spodbude v smislu 

nagrajevanja (Kast Zahn, 2009, str. 144–148). Pantley (2004, str. 38) 

o mejah razmišlja na način v treh korakih:   

     Prvi korak: Razmislite. Preden nekaj rečete, razmislite. Recite le 

tisto, pri čemer lahko vztrajate.  

     Drugi korak: Opozorite. Opozorite enkrat. 

     Tretji korak: Ukrepajte. Poskrbite, da bo otrok izpolnil vašo 

zahtevo. Če je treba, mu fizično pomagajte, da bo napravil, kar 

želite od njega.  

 

Težave pri vzpostavljanju meja  

V naravi ljudi je, da preizkušamo meje in jih na ta način tudi 

oblikujemo in definiramo. Otroci to počnejo na svoj način, z jokom, 

kričanjem, cepetanjem ipd. Otrok, ki se vede neprimerno nam le 

sporoča, da si želi čutiti pripadnost (Nelsen, 2014, str. 165). Kast Zahn  

(2009, str. 14), ko razmišlja o doslednem upoštevanju meja, pravi:  

     Negotovost staršev se kaže v njihovem ravnanju z otroki. Strah, da 

bi lahko kaj naredili     narobe, ima posledice: ko starši ne vedo, kaj 

hočejo in se bojijo odločnega, doslednega ukrepanja, otroci 

nenadoma postanejo gospodarji položaja. Ne glede na to, ali so 

stari pol, tri ali deset let, dobro čutijo, da so starši negotovi. 

 

Med starši se večkrat pojavi občutek krivde, ko rečejo ne. Pa vendar 

se moramo zavedati, da so meje za otroka nujno potrebne in naša 

naloga je, da mu jih postavimo. S tem, ko bomo otroku v določenih 

situacijah rekli ne, ga bomo pripravili na življenje, saj bo le tako lahko 

odrastel v uspešnega odraslega. Težave se lahko pojavijo tudi zaradi 

neenotnosti staršev. Starša lahko prihajata iz družin z različnim 

vzgojnim stilom. Takrat je pomemben pogovor in zbližanje stališč pri 

bistvenih zadevah vzgoje. V kolikor imata partnerja dober odnos 

veliko lažje pride do kompromisov. Poiskati morata mejo med 

popuščanjem in strogostjo. V nasprotnem primeru, ko prihaja do 

razhajanj v bistvenih stvareh, lahko nastane velika težava, ki jo 

najbolj občuti otrok. Ta je razdvojen, zmeden, prestrašen in nima 

občutka varnosti, obenem pa najde prostor za manipulacijo. Vse 

napake, ki se nam pripetijo, moramo vzeti kot priložnost, da se iz njih 

kaj novega naučimo in naslednjič ravnamo drugače.  
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Posledice vzgoje brez meja 

Otrok, kateremu niso bile postavljene jasne meje, ne more odrasti  v 

odgovorno in samozavestno osebo. Pogosto v odrasli dobi 

sprejemajo slabe odločitve, se poslužujejo nasilja, se izogibajo 

reševanju težav, odgovornosti in se težje soočajo z izzivi. Otroci 

pogosto postanejo egoistični, arogantni in imajo občutek, da jim 

določene stvari pripadajo same po sebi. Ob vstopu v šolo otroci s 

takšnim vedenjem naletijo na odpor, zato se težje prilagodijo 

šolskemu sistemu, kasneje pa tudi službi in družbi.  

 

Primeri dobre prakse pri vzpostavljanju meja 

Za vzgojitelje je idealna priložnost za postavitev meja v začetku 

šolskega leta, v uvajalnem obdobju. Takrat si skupaj z otroki začrtamo 

smernice. Kot primer bi navedla bonton v skupini. Z otroki se 

vprašamo: Kako se želimo počutiti v vrtcu? Kaj moramo za to storiti? 

Otroci bodo tako bolj vpeti v dogajanje in si bodo bolj predstavljali, 

zakaj so določena ravnanja potrebna. Otroke spodbujajmo s 

pozitivnimi ravnanji. Npr. smo prijazni do drugih, igrače si delimo, pri 

obroku se kulturno vedemo, uporabljamo vljudnostne izraze ipd. S 

tem dosežemo, da otroci stremijo k pozitivnim vedenjem. Dogovore 

lahko uprizorimo s slikovnim gradivom, ki je na vidnem mestu. Tako 

ima otrok tudi nekaj samokontrole pri lastnih dejanjih. Z 

opazovanjem spremljamo otroke in jih pri tem vzpodbujamo in ob 

napredku pohvalimo. Večkrat se o tej temi skupaj pogovorimo in 

izpostavimo naše počutje. Kako se počutimo, če so drugi do nas 

prijazni? Kako se počutimo, če so do nas nesramni? Tako bodo otroci 

krepili empatijo, se povezali kot skupina, predvsem pa se učili za 

življenje. Otoke za pozitivna vedenja lahko tudi nagradimo, na primer 

s posebnim sprehodom po njihovi izbiri, z izletom ipd. Pri 

postavljanju meja je zelo pomembno, kako nas otroci doživijo v prvih 

dneh skupnega bivanja. Takrat najbolj preizkušajo, kje so meje in 

vsaka popustljivost lahko povzroči nered. Mogoče bomo za tovrstno 

napako potrebovali več mesecev, da bomo lahko vzpostavili meje. 

Predvsem pa bomo po nepotrebnem porabili veliko energije.   

 

 
Slika 3: Pričakovana vedenja kot pomoč pri postavljanju meja 

Vir: Lasten, Ula, 7 let 
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Postavljanje meja v domačem okolju se začne že ob rojstvu. Poleg 

tega, da se moramo v prvem letu odzivati na njegove potrebe, mu 

moramo že ob njegovih prvih raziskovanjih sveta (plazenje, hoja) 

postaviti meje. Predvsem iz vidika otrokove varnosti. Ravno meje so 

tiste, ki otroku dajejo občutek varnosti in s katerimi lahko odrastejo 

v odgovorne in samozavestne ljudi. Ko otrok raste in postane starejši, 

predvsem pa, če se pojavijo težave, pa je treba narediti načrt. Pri tem, 

pa se moramo vprašati, kaj hočemo doseči in na kakšen način, ki je v 

skladu z našimi vrednotami in prepričanji. Ko v družini izdelamo 

načrt, je dobro, da ga zapišemo in ga postavimo na vidno mesto. O 

njem se lahko pogovorimo tudi s prijatelji ali strokovnjaki tega 

področja. Pripravljeni moramo biti sprejeti tudi njihove 

konstruktivne pripombe. Če je mogoče, otroka vključimo v 

oblikovanje pravil. Treba se je zavedati, da pot ne bo lahka, da bo 

treba dosledno vztrajati, saj se otroci običajno upirajo tovrstnim 

spremembam. Otroku damo jasna, neposredna navodila, predvsem 

pa moramo biti starši prepričani v to, kar govorimo in želimo. 

Preverimo, ali jih otrok razume. V kolikor smo si zadali, da bomo brez 

težav premagovali dnevno rutino in opredelili, katere so otrokove 

naloge, jih lahko prikažemo tudi slikovno z razpredelnico po dnevih. 

Npr. pospravljanje igrač, večerno umivanje, odhod v posteljo. Če 

otrok že zmore, jo lahko izdela tudi sam. Na vidnem mestu bo otroka 

spodbujala k tem opravilom in dejanjem. Tako bo sam ali ob pomoči 

staršev lahko razbral potek opravil in usvajal zastavljene meje. Ob 

opravljenih nalogah bo lahko označil, da je nalogo opravil. V kolikor 

otrok nalog ne bo opravil, so potrebna dejanja, ki otroku sporočajo, 

kaj sledi ob neupoštevanju. Dejanja moramo dosledno izvrševati, da 

otrok vidi, da mislimo resno. Če izvedba načrta uspe in smo pri 

izvajanju uspešni, je nagrada za otroka že to, da začuti lastno 

zmožnost samostojnega opravljanja nalog, kar odlično vpliva na 

njegovo samopodobo. Iz primera lahko vidimo, da se postavljanje 

meja in na drugi strani podajanje nalog vzajemno prepletajo. Za 

starše pa je bivanje z otrokom, ki pozna meje veliko bolj prijetno. V 

vlogi staršev se kdaj znajdemo v težji situaciji, kot vzgojitelji, saj smo 

v življenje svojega otroka tako čustveno vpleteni, da včasih nismo 

zmožni objektivnega pogleda, na določena dejanja otroka, kot tudi 

na dejanja nas samih. To včasih otežuje proces vzgoje. Potrebno je, 

da se starši tega zavedamo in vedno po najboljših močeh delamo v 

korist otroka.  
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Slika 4: Načrt opravil, kot pomoč pri postavljanju meja 

Vir: Lasten, Ula, 7 let 

 

ZAKLJUČEK 

Vzgoja je pomembna in odgovorna naloga. Že ob rojstvu je določena 

dedna zasnova, na katero nimamo vpliva, poleg tega otrok odrašča v 

ugodnih in manj ugodnih okoliščinah, ki ga močno zaznamujejo. 

Najpomembnejše je, da otroka sprejmemo, se vanj poglobimo in mu 

po svojih močeh nudimo najboljše za njegov razvoj. Pri postavitvi 

meja sem kot mama in vzgojiteljica potrebovala veliko mero 

doslednosti,  vztrajnosti in potrpežljivosti, saj je to proces, ki traja in 

ni nujno, da je rezultat viden takoj. Spoznala sem, da meje niso nikoli 

postavljene v celoti in niso dokončne, saj se z razvojem otroka 

spreminjajo. Z vztrajnostjo sem dosegla, da so otroci usvojili 

določeno rutino in pravila, ki so omogočala lažji potek dneva, 

predvsem pa je bil prvotni cilj dosežen s tem, ko so usvojili zavedanje, 

da preko teh meja ne morejo brez posledic. Samostojno opravljene 

naloge so se kazale tudi v boljši samopodobi otrok. Ne pozabimo, 

kako smo se počutili kot otroci, skušajmo jih razumeti in jim pomagati 

na poti odraščanja.  
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Alenka Nerad Rožej: Pomagaj mi, da se začutim 

 

Povzetek: Čeprav se nam zdi, da so otroci popolnoma brez skrbi in 

vedno sproščeni, so tudi njihove misli včasih neprijetne in občutja 

velikokrat zelo zmedena. Med razvojem in grajenjem svoje osebnosti 

se v njih prepleta veliko raznih misli in čustev. Prej ko začnemo z 

urjenjem čuječnosti, lažje jo bodo otroci vnašali v vsakdanje življenje, 

tudi v odrasli dobi, lažje se bodo spopadali s stresnimi situacijami in 

manj bo čustvenih izpadov. Čuječnost je odlična za vse otroke, ki 

prekipevajo od energije in jih težko umirimo. Otroci imajo bujno 

domišljijo, zato svojo ustvarjalnost in domiselnost pogosto 

uporabljajo veliko bolje kot odrasli. Za otroke je delo igra, zato jim 

moramo osnovne vaje za čuječnost predstaviti z igrami in zabavnimi 

dejavnostmi. 

 

Ključne besede: čuječnost, otroci, igra 

 

Abstract: Althought it might seem to us that children are completely 

carefree and relaxed, their thoughts and feelings are often very 

confused. During their personality development a lot of different 

thoughts and emotions intertwines in them. The sooner we begin 

with mindfulness training, the easier it wil bee for the kids to 

implement mindfulness into their everyday life and  also use it in 

their adulthood. They will handle stressful situations with greater 

ease, emotional outbreaks will be fewer. Mindfulness is great for all 

children that are full of energy and are difficult to calm down. 

Children have a vivid imagination, that is why they often use their 

creativity and ingenuity much better than their adult counterparts. 

Work means play fort them, so basic mindfulness exercises should 

be presented to them via play and fun activities. 

 

Keywords: mindfulness, children, play 
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UVOD 

Otrokovo vedenje je posledica različnih dejavnikov. Vzgojiteljice v 

vrtcih moramo biti opremljene z znanjem in veščinami, kako otroka 

podpreti pri izražanju svojih potreb, razumevanju socialnih situacij in 

pri učenju bolj prilagojenih načinov čustvenega in socialnega 

odzivanja. Skupina triletnikov, ki mi je bila tokrat zaupana, je bila kot 

celota nemirna, zelo težko so prisluhnili, se umirili, tudi odnosi med 

njimi niso bili prijazni. Meni pa je to predstavljalo nov izziv. Iskala sem 

rešitve, kako otrokom pomagati najti mir v sebi, kako jim odpreti oči 

za vrednote. Prebrala sem veliko literature z ustrezno tematiko, 

prisluhnila svoji intuiciji in naredila celoletni okvirni načrt, kako 

situacijo izboljšati. Naše skupno popotovanje k čuječnosti se je 

začelo. 

 

Čuječnost – kdo, kaj zakaj? 

Pojem čuječnosti izvira iz Indije, v zadnjem desetletju pa se vedno 

pogosteje pojavlja tudi v Sloveniji. Čuječnost predstavlja različne 

tehnike in vaje, ki nam pomagajo, da se povežemo z notranjim jazom 

in da krepimo sposobnost ostati v trenutku tukaj in zdaj. Živimo hitro 

in stresno. Obveznosti, ki jim ni videti konca, nenehna dosegljivost in 

odvisnost od medijev, puščajo davek na našem telesu. Če stresa ne 

moremo obvladovati in če ne prisluhnemo potrebam, lahko zbolimo. 

Da do tega ne bi prišlo, nam lahko pomaga čuječnost. Čuječnost ni 

nekaj neoprijemljivega ali ezoteričnega, ampak temelj za osmišljeno 

življenje in dobre odnose (Križaj, 2020). Čuječnost nam vrača nazaj 

naše življenje in občutke celovitosti. Ponuja nam drugačen način 

bivanja in rešitev za hitrost, površnost in mimo bežnost življenja. 

Ponuja nam možnost neposrednega in pristnega, stik s seboj, drugimi 

in naravo, s tistim, kar je res pomembno in je naša osnovna notranja 

potreba – potreba po stiku, saj smo ljudje socialna bitja. Čuječnost 

osmišlja in vrača dobro počutje v tej dobi strahu, tesnobnosti in 

razpršene pozornosti. Znova vrača sočutje in modrost na zemljevid 

ponorelega sveta. 

 

Čuječnost je za vsakega posameznika drugačno doživetje in njen cilj 

je, da se učimo svoje misli nadzorovati. Vadimo jo lahko kadarkoli, ko 

to začutimo, pomembno pa je, da to počnemo redno. Čuječnost ima 

poleg tega, da nam pomaga začutiti »tukaj in zdaj«, še veliko 

blagodejnih učinkov. Najnovejše raziskave pravijo, da lahko z 

izvajanjem čuječnosti spremenimo funkcijo možganov tako, da med 

drugim izboljšamo imunski sistem, povečamo odpornost proti 

depresiji, zmanjšamo tveganje za pojav srčne bolezni in izboljšamo 

splošno počutje (Wax, 2017, str. 67). V povezavi z vzgojo pa nam 

čuječnost pomaga, da ostanemo mirni in razumni, se bolj povežemo 

z otroki, smo bolj potrpežljivi, se lažje lotimo različnih dejavnosti, ne 

izrečemo česa, kar bi kasneje obžalovali. Se pravi, z njeno pomočjo 

lažje ostanemo mirni, hkrati pa nam pomaga, da se otresemo lastnih 

skrbi in težav. 
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Čuječnost za otroke 

Najprej sem si zastavila cilje, katerim sem sledila in jih poskušala čim 

bolje realizirati: posvečanje pozornosti svojim lastnim občutkom, 

zavedanje svojega doživljanja, biti v stiku s sabo; pridobivanje 

senzornih izkušenj in zavedanje le teh (Kurikulum za vrtce, 2011). 

Načela, s katerimi sem skušala priti do realizacije ciljev, pa so načelo 

aktivnega učenja, načelo razvojno-procesnega pristopa in pa načelo 

kritičnega vrednotenja oziroma evalvacije. 

 

Primer dobre prakse izvajanja čuječnosti v vrtcu 

Ob samem začetku šolskega leta se nam je v skupini pridružila lutka 

leva, ki smo mu izbrali ime Srečko. On nas je vsak dan nagovoril, nas 

pobožal, objel, nas pohvalil in nam dal čutiti, da nas ima rad takšne, 

kot smo. Preko različnih pesmic in igric nas je učil, kako lahko z malimi 

dejanji vplivamo na boljše počutje v skupini. Levčku Srečku so se 

prepustili prav vsi otroci, tudi tisti, ki sicer niso marali telesnega stika. 

Začeli so se mu odpirati, mu sporočati svoja čustva, ali pa se z njim 

preprosto igrali. Sprejeli so ga za svojega, zato so mu radi prisluhnili 

in njegove nasvete po svojih močeh upoštevali.  

 

V prvih mesecih našega druženja je bila naša spremljevalka Govoreča 

žoga (v jutranjem krogu in takrat, ko smo se želeli o čem pogovoriti), 

skotalila se je k posameznemu otroku in mu s tem dala besedo. Tako 

smo se sploh lahko začeli pogovarjati, predvsem pa smo se naučili 

prisluhniti drug drugemu in ne segati v besedo. Čez nekaj časa pa so 

stvari stekle, takrat sem lahko začela z določenimi načrtovanimi 

dejavnostmi, povezanimi s čuječnostjo. Dejavnosti, s katerimi smo 

pristopili k čuječnosti, so bile kratke, da so jih otroci z lahkoto zmogli 

in tako pridobili občutek, da zmorejo, kar jim je bila dodatna 

motivacija.  Sprva smo z vajami začeli v naravi, ki je otrokom zelo blizu 

in je tudi sicer naša največja učiteljica. Ustavili smo se na sprehodu in 

otroke sem z vprašanjem: »Kaj slišimo?« spodbujala, da so pozorno 

prisluhnili dogajanju okoli sebe. Opazovali smo nebo: kakšne barve 

je, je jasno, so na nebu oblaki, kakšni so oblaki … Poslušali smo petje 

ptic, hrup avtomobilov, šumenje vetra, šelestenje listja. Vonjali smo 

zrak: je vonj prijeten ali ne, nas spominja na kakšen dogodek … 

Opazovali smo vsakič, ko smo bili na prostem, na travniku, v gozdu, 

na sprehodu. To smo ponavljali večkrat, znova in znova in otroci so 

sčasoma sami postali pozorni na različne zunanje dražljaje.  

 

Zavedanje dihanja 

Postopoma pa smo se obrnili na svet, ki se odvija znotraj nas. 

Posvetili smo se našemu dihanju. Osnovni cilj pri čuječnosti je ravno 

dihanje. Usmerjanje pozornosti na dihanje je osnovna tehnika 

čuječnosti. Dihamo lahko kjerkoli in kadarkoli. Čeprav dihamo 

samodejno, nezavedno, lahko namerno zadržimo dih in dihamo 

počasi ali hitro, če se tako odločimo. 
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Slika 1: Zbrano poslušamo 

Vir: Lasten 

 

Preko različnih zabavnih iger sem otroke vodila do zavedanja dihanja. 

Na trebuh smo si položili svojo najljubšo igračo in jo z vdihom dvigali 

visoko, čim višje, ter jo z izdihom spuščali (trebušno dihanje). Svoje 

dihanje smo poslušali, zaprli oči in poslušali, kako šumi vdih in kako 

šumi izdih. Dihali smo počasi, globoko, hitro in plitvo … Ugotavljali 

smo, kdaj se počutimo bolje in se o svojih občutkih pogovarjali. Kadar 

smo sedli v jogijski položaj gore, smo postali negibni. Edino 

premikanje je bilo dihanje, ki smo ga čutili, opazovali, spremljali in se 

ga zavedali. Takrat smo bili še posebej mirni, sproščeni in vedno nam 

je bilo lepo. Vonjali smo cvetlice in se potem pogovarjali o tem, 

kakšnega vonja so, ali jim je vonj všeč, na kaj jih spominja, ali poznajo 

še kaj, kar podobno diši … Pihali smo milne mehurčke, balone, pihali 

v vetrnico, upihnili sveče, odpihnili papirnati robec. Opazovali smo, 

kaj se zgodi, če pihnemo zelo močno in kaj, če pihnemo nežno, kaj pa 

takrat, ko nehamo pihati … Ko se otroci naučijo pravilno dihati, se 

večina umiri in se že po dveh, ali treh izdihih počuti bolj sproščeno. 

 

Zavedanje predmetov 

Še posebej se je otrokom vtisnilo v spomin opazovanje kozarca z 

vodo. Skozi dejavnost sem jih vodila, usmerjala in z njimi delala. Vsak 

od nas si je napolnil svoj kozarec z vodo. Potem smo pogledali, kakšne 

oblike, velikosti in barve je. S prsti smo pogladili vse površine in 

ugotavljali, ali je kozarec grob, gladek, spolzek, lepljiv, ima ostre 

robove. Kozarec smo premikali sem in tja in opazovali, kaj se dogaja 

z vodo. S prsti smo potolkli po kozarcu in poslušali, kako zveni, 

kozarec smo povonjali, potem smo naredili majhen požirek vode in 

ga zadržali v ustih. Ugotavljali smo, kako občutimo mokroto, kakšen 

je občutek, ko vodo žvrkljamo in ko jo pogoltnemo. Pozorni smo bili 

na to, kako se počutimo, ko nam voda steče po grlu in v želodec. 

Nazadnje smo se še malo škropili in vodo popili, tako, da je bilo 

poskrbljeno tudi za zabavo. 

 

Zavestno gledanje, poslušanje in vonjanje 

Opazovali in opisovali smo predmete v igralnici (svinčnik, skodelica, 

žoga, kocka, krožnik …) in svoje najljubše igrače, ki smo jih prinesli od 

doma. Ta vaja je tudi vaja zavestnega gledanja, dotikanja, poslušanja, 

okušanja in vonjanja. Se pravi vključuje vseh pet naših čutil. Zanimiva 

vaja pozornega opazovanja je bila tudi ta, ko sem na pladenj položila 

različne predmete, ki so jih otroci opazovali nekaj sekund, potem sem 



357 
 

jih pokrila in otroci so naštevali, kar so si zapomnili. Se pravi, smo vajo 

izvajali kot igro »Spomin«. Z rednim izvajanjem so si ga otroci opazno 

okrepili.  

                    

 
Slika 2: Opazujemo kozarec z vodo 

Vir: Lasten 

 

Opazovali smo drug drugega (opisovali, kaj opazimo) in tako razvijali 

socialne spretnosti. Preko iger smo vadili zavestno gledanje in 

rezultati teh vaj so bili zelo učinkoviti. Otroci so postali dobri 

opazovalci.  

                                      

Za zavestno poslušanje smo se največkrat posluževali pojoče 

skrinjice. Kadar je skrinjica zaigrala, sem otrokom sporočala, da želim 

njihovo pozornost. Skrinjice so se posluževali tudi otroci, kadar so 

želeli nekaj sporočiti. Predvsem pa nam je bila všeč vaja ob glasbi. 

Skupaj smo plesali in resnično uživali. Ko je glasba utihnila, so si otroci 

predstavljali, da so posuti s čarobnim prahom, zaradi katerega so 

zamrznili, dokler zopet niso zaslišali glasbe, takrat se je zabava 

nadaljevala. Poslušali smo še morje v školjki, ploskali ob ritmu 

bobnanja, si v krogu podajali različne predmete, se umirjali ob zvokih 

tibetanskih posod, dežnih palic, vetrnih zvončkov, oceanskih bobnov 

in prisluhnili mnogoterim zvokom … 

 

  
Slika 3: Pihamo 

Vir: Lasten 

 

Pri zavestnem vonjanju pogosto pride do izraza domišljija in 

usmerjanje pozornosti na znane vonje. To je spretnost, kjer krepimo 

zavedanje od zunanjega k notranjemu. Najprej sem otrokom 

pripravila majhne stekleničke z različnimi vsebinami (cimet, kava, 

poper, čaj …), z zaprtimi očmi smo vonjali in ugotavljali. V škatli 

presenečenja so se vedno znova pojavile nove stvari, ki smo jih 
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vonjali (dišeča sveča, dišeče palčke, sivka, vrečka s čajem, storž …). 

Vonjali smo, kaj nam kuharice pripravljajo za kosilo, iz česa je danes 

skuhana juha … Kasneje sem jih z vodeno vizualizacijo vodila po 

cvetočem travniku, sprehajali smo se ob morju, po sveže pokošeni 

travi, božali psa ter si vonje le predstavljali. 

 

 
Slika 4: Tipamo 

Vir: Lasten 

 

Otroci že od rojstva naprej svet raziskujejo s tipanjem in se tako učijo. 

In to še vedno radi počnejo. Tipni čut spodbudi delovanje več 

področij v možganih, na primer čut za vid ali voh, hkrati pa spodbuja 

zavestnost. Večkrat smo tipali predmete različnih tekstur v čarobni 

vreči, se sprehajali po čutni poti, se igrali s storži, kamni, risali v 

mivko, gnetli in oblikovali glino, testo, čofotali po vodi in naredili 

peno, tipali lubje dreves, stiskali masažno žogico … Ko smo vsa čutila 

skupaj obdelali, smo si izdelali kotiček, ki smo ga poimenovali ČUTNA 

HIŠICA, kjer so imeli otroci na razpolago zaboje, na katerih so bile 

fotografije čutnih organov, v zabojih pa ustrezni predmeti, s katerimi 

so se otroci v parih samostojno igrali in še naprej razvijali čuječnost 

na svoj način. 

 

 
Slika 5: Gibalne mandale 

Vir: Lasten 

 

Vaje čuječnosti sem izvajala precej pogosto, včasih celo večkrat na 

dan, a le za kratek čas: npr. za trenutek smo se ustavili in prisluhnili 

svojemu srčku, nekajkrat vdihnili in izdihnili, se pogledali v ogledalo 

in se objeli, zaprli oči in pomislili na nekaj lepega … Postopno pa so 

dejavnosti postajale daljše, bolj kompleksne in zahtevnejše. Več je 

bilo dihalnih in razteznih vaj, vaj za sproščanje telesa, joge za otroke, 

terapevtskih pravljic in meditacij za otroke (najljubša nam je bila 

Čudežna dežela). Otroci so pričeli uživati, sami so dali pobudo, izrazili 

željo, kar je bila spodbuda zame, da sem iskala nove poti (strokovna 

literatura, seminarji, ljudje, ki se poklicno ukvarjajo s čuječnostjo za 

odrasle in otroke …). Učila sem otroke in se od otrok učila. 

 

ZAKLJUČEK 

To je bilo šolsko leto, ki je tudi meni dalo veliko, saj sem se podala na 

pot, ki mi ni bila dobro poznana. Naučila sem se, da se ne smem 
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osredotočati le na to, kar je lepo, temveč se zavedati vseh svojih 

občutkov, odzivov in jih takšne tudi sprejemati. Otroci so me 

presenetili, saj so zmogli več kot sem pričakovala. Postali so bolj 

umirjeni, prijazni, znajo prisluhniti, so empatični in spontano pozorni. 

Zato je bila tudi klima v skupini povsem druga. Cilje, ki sem si jih 

zastavila, sem realizirala. Otroci so še bolj zavzeti, radovedni in 

ustvarjalni. Obogatili smo vseh pet čutov in razvijali intuicijo oziroma 

notranji glas, ki jih bo v življenju vodil na pravo pot. 
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Lucija Novšak: Tudi jaz sem del pouka 

 

Povzetek: Vloga učenca kot aktivnega akterja pri ustvarjanju učnega 

procesa je vedno bolj pomembna. Mnogo strokovnjakov s področja 

vzgoje in izobraževanja poudarja, da ravno pomen aktivne vloge 

učenca omogoča kakovostno in trajno znanje. S pomočjo 

inovativnega pristopa, to je formativno spremljanje, je le-to mogoče 

tudi pri učencih z motnjami v duševnem razvoju. Omenjeni pristop 

vpliva na boljšo motivacijo in osredotočenost na delo, ker lahko sami 

oblikujejo učno uro in učni material. Pri pouku matematike pogosto 

omogočam učencem, da sami oblikujejo učne liste, si sami izberejo 

način, kako bodo utrjevali učno snov in način, kako bodo vrstnikom 

razložili učno snov. Na ta način se počutijo pomemben člen učnega 

procesa, kar je eden izmed elementov formativnega spremljanja.  

 

Ključne besede: formativno spremljanje, učitelj, učenec, aktivna 

vloga 

 

Asbstract: Many experts in the field of education point out that this 

innovative approach, formative assessment,  enables quality and 

permanent knowledge and it is also very appropriate for the students 

with intellectual disabilities. This approach makes students more 

motivated, more focused on their work, because they can create 

lessons and their own teaching material. In maths lessons I often 

allow students to design their own learning lists, to choose the way 

of consolidating their knowledge and they are also allowed to explain 

the learning material to their classmates. This makes them feel as an 

important part of the learning  process. And this is the point of the 

formative assessment. The purpose of the paper is to describe the 

process of co-creating maths lessons together with the students and 

to point out the consequences of the students' active involvment 

regarding their knowledge, motivation and participation. 

 

Keywords: formative assessment, teacher, student, active role 
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UVOD 

Raziskave kažejo, da je aktivnost učencev pri pouku vedno bolj 

pomembna. Tu ne gre le za aktivnost pri sodelovanju med procesom 

poučevanja, temveč tudi sodelovanje v procesu načrtovanja pouka. 

Sama opažam, da je takšno delo bolj ustvarjalno in povezovalno. Zato 

sem se odločila, da v prispevku opišem proces soustvarjanja pouka 

matematike skupaj z učenci in opišem posledice aktivnega 

vključevanja učencev na nivoju znanja, motivacije in sodelovanja. 

 

Vloga učitelja v vzgojno-izobraževalnem procesu 

Učitelj ima poleg učencev najpomembnejše mesto v vzgojno-

izobraževalnem procesu. Pogosto je bila izpostavljena misel, da šola 

»raste in pade« z učiteljem. Učitelj mora imeti v prvi vrsti veselje do 

dela z otroki in imeti ustrezno izobrazbo. Izobrazbene potrebe 

učitelja nekoč in danes se zelo razlikujejo. Nekoč je bil učitelj edini vir 

znanja, danes pa potrebuje širšo in temeljitejšo razgledanost, zato si 

mora znanje iz učnih in pedagoških predmetov poglobiti, razširiti in 

dopolniti. Pomembno je, da je učitelj inovativen, ustvarjalen in 

kritičen ter sposoben nadgraditi tradicionalne načine poučevanja s 

sodobnejšimi učnimi dejavnostmi. Razumeti mora učenčeve lastnosti 

in vedenja. Mora biti pozitivno naravnan, v okolju naj spodbuja 

demokratične odnose, omogoči varno učno okolje in solidarnost. 

Pomembna je pristna avtoriteta, saj tako zagotavlja učitelj dobre in 

tople odnose. Poleg avtoritete pa je najpomembnejše vzgojno 

sredstvo učiteljev zgled. Omenjene lastnosti omogočajo večjo 

učenčevo aktivnost pri pouku (Blažič idr., 2003). 

 

Vloga učenca v vzgojno-izobraževalnem procesu 

»Učenec je aktivno ustvarjalno razvijajoče se bitje, ki se razvija v 

stalnem aktivnem odnosu z naravo in družbo. To lahko razumemo 

kot prepletanje psihičnih pogojev z zunanjimi okoliščinami, ki jih 

človek s svojo aktivnostjo spreminja in s tem spreminja tudi lastno 

subjektivno naravo« (Kramar, 1990, str. 7). Med učenci in učiteljem 

poteka komunikacija in interakcija. Interakcijo razumemo kot najvišjo 

raven delovnih odnosov med posamezniki procesa. V tem odnosu 

učenci ne le sprejemajo ali oddajo informacije, ampak so tudi 

soustvarjalci, zato je razvijanje interakcije med učenci in učiteljem za 

razvoj učencev kot subjektov zelo pomembno. Sodoben način 

poučevanja želi, da je odnos med učenci in učno snovjo nepodrejen. 

Kramar (1990) kot možnost za razvijanje takšnega odnosa vidi v 

sodelovanju učencev pri konkretizaciji in operativnem načrtovanju 

vsebine dela. To zajema: seznanitev s celotnim programom dela na 

začetku šolskega leta, sodelovanje učencev pri načrtovanju vsebin v 

okviru tematskih sklopov, sprotno seznanjanje z vsebino dela za vsak 

teden in za vsako učno uro pouka določenega predmeta. Pri tem se 

priporoča, da imajo učenci možnost vplivati na učno vsebino z vidika 

obsega, poudarkov in večje poglobljenosti, za kar morajo biti o 

vsebini dela seznanjeni pravočasno in ne pred začetkom učne ure.  
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Pomemben dejavnik pri vlogi učenca v vzgojno-izobraževalnem 

procesu je tudi izobraževalna tehnologija. Njena vloga v vzgojno-

izobraževalnem procesu je vedno večja in vsestranska. Vpliva, da 

učenci delajo samostojneje, dosegajo nove izkušnje in nova znanja. 

Spreminja se učiteljeva vloga v odnosu do učencev. Učitelj postaja 

vse bolj organizator in vodja vzgojno-izobraževalne interakcije z 

učenci in vse manj edini vir ter posredovalec, spraševalec in 

»nadzornik« pravilnosti učenčevih odgovorov. S pomočjo sredstev 

informacijsko-komunikacijske tehnologije lahko velik del tega 

izvajajo učenci samostojno ob posrednem učiteljevem vodenju 

(Kramar, 1990). 

 

Učna aktivnost učencev 

Učna aktivnost učencev je glavni pogoj za uspešen vzgojno-

izobraževalni proces. Je značilnost in dosežek pouka. Strmčnik (2001) 

poudarja, da učna aktivnost vključuje izobraževalno in vzgojno 

sestavino pouka. V praksi se zavedamo, da učne aktivnosti ni možno 

izsiliti, ni avtomatično dana in prirojena. Danes mora šola upoštevati, 

da učna vsebina in celotni učni proces ne vključujeta samoumevno 

učenčeve učne pripravljenosti in vedoželjnosti, temveč ju je treba pri 

večini učencev nenehno spodbujati in motivirati. Zato sta motivacija 

in učna aktivnost med seboj povezani.  

 

Strokovnjaki na področju vzgoje in izobraževanja menijo, da so za 

ustrezno učno aktivnost učencev potrebni določeni pogoji: 

usposobljenost učitelja, jasni učni cilji in racionalnost učne snovi, 

notranja motivacija in ustrezne učne navade, individualizacija, 

upoštevanje predznanja in izkušenj učencev, uporaba sodobne učne 

tehnologij (Blažič idr. 2003, str. 187).  

 

Formativno spremljanje 

Formativno spremljanje je pristop k poučevanju, ki poudarja pomen 

aktivne vloge učenca pri izgradnji kakovostnega in trajnega znanja. 

Pri tem učitelj učenca podpira tako, da nenehno ugotavlja, kako 

napreduje, in prilagaja pouk povratnim informacijam, ki jih pridobi 

učenec. Pri tem je pomembno, da si učitelj in učenec izmenjujeta 

povratne informacije s ciljem premagati ovire v učenju in izboljšati 

dosežke. Pri takšnem pouku ima učenec več možnosti, da izrazi svojo 

individualnost, načrtuje in udejanji svojo pot učenja, uveljavlja svoje 

interese, ohranja motivacijo in ustvarjanje (Holcar Brunauer idr., 

2017, str. 7). 

 

Elementi formativnega spremljanja  

Formativno spremljanje poteka po določenih korakih oz. elementih, 

ki se med seboj ves čas prepletajo, v središču vsega dogajanja pa je 

učenec. V nadaljevanju bodo prikazani elementi formativnega 

procesa. Pri pouku ni nujno, da si sledijo v navedenem zaporedju. 

 

Nameni učenja in kriteriji uspešnosti: Če želimo, da bodo učenci sami 

usmerjali proces učenja, je pomembno, da učne cilje razumejo, kar 
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pomeni, da jih preoblikujemo in tako postanejo nameni učenja. 

Učencem pomagajo, da razumejo, kaj se bodo učili, da prepoznajo, 

katera znanja ali spretnosti bodo razvili, s tem prevzamejo skrb nad 

svojim učenjem in razvijajo odgovoren odnos do učenja. Nameni 

učenja morajo biti jasni, usmerjeni na učenje, zapisani v učencem 

razumljivem jeziku in na vidnem kraju, učencem so v pomoč pri 

usmerjanju njihovega učenja. Pri načrtovanju namenov učenja so 

pomembni tudi kriteriji uspešnosti, ki omogočajo učencem 

odgovoriti na vprašanje, kako vem, da sem dosegel namene učenja 

oz. da sem uspešen. Kriteriji morajo biti povezani z nameni učenja in 

standardi znanja, biti morajo konkretni in realni, vsebovati morajo 

besede, ki opisujejo znanje in učenje ter zapisani v prvi osebi ednine.  

Dokazi: To so zbirke podatkov in ugotovitev, ki se nanašajo na proces 

učenja in dosežke učencev. Učitelj omogoča dokazovanje znanja na 

različne načine (multimedijske in vizualne predstavitve, pisna 

besedila, praktični izdelki …), izhajajo lahko iz pogovorov med 

poukom ali iz opazovanj, lahko so v obliki izdelkov. Dokaze zbiramo v 

vseh fazah učnega procesa in različnih situacijah, zbirajo se v mapi 

dosežkov ali kako drugače. Namen zbiranja dokazov o učenju je 

ugotavljanje, kakšna je povezava med pridobljenimi in želenimi 

učnimi dosežki.  

Povratna informacija: Je podatek o tem, kako napredujemo pri 

doseganju ciljev. Povratna informacija poteka v vseh elementih 

formativnega spremljanja. Omogoča konstruktiven dialog, 

razmišljanje učenca o tem, kje je v procesu učenja oz. doseganja 

svojih ciljev in kaj mora narediti, da bo cilj dosegel. Povratno 

informacijo med učenjem, učenec upošteva pri nadaljnjem učenju.  

Dobi jo z opazovanjem učinkov svojih prizadevanj ali od drugih 

(učitelja, staršev, vrstnikov). Povratna informacija je večsmerna: od 

učitelja k učencu, od učenca k učencu, od učenca k učitelju. 

Pomembno je, da je podana pravočasno in primerno pogosto, da je 

razumljiva in jasna ter povezana z nameni učenja ter kriteriji 

uspešnosti, da je konkretna in uporabna ter da vsebuje predlog, kako 

izboljšati dosežek. 

Vprašanja v podporo učenju: Vprašanja so prisotna skozi celoten učni 

proces, od predznanja do spodbujanja in ugotavljanja napredka pri 

učenju. Če želimo, da bodo učenci nekaj razumeli oz. ko želimo 

učencem nekaj razložiti, bo učinek večji, če jim zastavimo vprašanje. 

Slednja morajo biti odprta, da spodbujajo razmišljanje in iskanje 

različnih možnih odgovorov.  

Samovrednotenje, vrstniško vrednotenje: Pri tem učenci svoje 

dosežke in dosežke drugih presojajo na podlagi kriterijev uspešnosti. 

Samovrednotenje je možno le, če učenec dobro pozna namene 

učenja in kriterije uspešnosti. Pomembno je, da se učenec vpraša, 

katere kriteriji uspešnosti že dosega in katere še ne ter kaj mora 

napraviti, da bo dosegel namene učenja. Učinkovito vrednotenje 

temelji na zmožnostih učencev, da analizirajo svoj način učenja in ga 

primerjajo z jasno oblikovanimi kriteriji kakovostnega učenja. 

Vrstniško vrednotenje izhaja iz sodelovalnega učenja. Pri tem je 

pomembno, da delo v razredu temelji na zaupanju in podpori. Na 
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osnovi samovrednotenja in vrstniškega vrednotenja lahko učenec in 

učitelj načrtujeta naslednje korake (Holcar Brunauer idr., 2017). 

 

Sodelovanje učencev pri načrtovanju in izvajanju učnega procesa 

pri matematiki – primer dobre prakse 

V Izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom sem 

poučevala matematiko v 6. razredu. V razredu je bilo 10 učencev, ki 

so si po sposobnostih, razumevanju, pridruženih motnjah in 

sodelovanju bili zelo različni. Kljub temu, da vsi obiskujejo 6. razred, 

je bilo potrebno delo ves čas diferencirati in individualizirati. 

Sodelovala sem v razvojni nalogi Formativno spremljanje v podporo 

učenju vsakega učenca, ki ga je vodil Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo. Namen projekta je bilo poglobljeno spoznati formativno 

spremljanje in ga uporabljati pri svojem pouku. V prvem letu projekta 

sem se osredotočila predvsem na namene učenja in kriterije 

uspešnosti. Učenci so v začetku potrebovali veliko pomoči in 

usmeritev, da so razumeli način dela. Pri tem sem jim pomagala s 

podpornimi vprašanji (npr. kaj pomeni, da znam poštevanko do 

avtomatizacije, kako bi to zapisali drugače in razumljiveje). Po 

večkratnem delu sem ugotovila, da so nekateri učenci razumeli način 

razmišljanja. Razumeli so, kaj je tisto, s čimer bodo pokazali, da znajo 

določeno učno snov. Učno snov so začeli razumeti bolj poglobljeno, 

npr. da pri poštevanki ni dovolj le to, da zna poštevanko na pamet, 

temveč, da zna šteti po zaporedju poštevanke, da zna s konkretnim 

materialom prikazati račun množenja … Vedno bolj so postali 

samostojni pri oblikovanju namenov učenja in kriterijev uspešnosti. 

S tem so postali aktivni pri pouku, izražali so svoja mnenja o tem, kaj 

jim je pri posamezni učni snovi pomembno, podajali so zanimive 

predloge o tem, kako bi določeno učno snov razložili drugemu 

sošolcu, pogosto so pri delu spodbujali drug drugega in si nudili 

medsebojno pomoč.  

 

V nadaljevanju učnega procesa sem začela razvijati tudi druge 

elemente formativnega spremljanja. Vsak izmed elementov je dal 

učencem možnost, da so postali pri pouku aktivni, samostojni in 

motivirani za učenje.  

Preko različnih dejavnosti so se razvijali različni elementi 

formativnega spremljanja, ob tem so bila ves čas prisotna vprašanja 

v podporo za razvijanje posameznega elementa. 

– Ugotavljanje predznanja: Na skupen prazen list je vsak zapisal, kaj 

že ve o določeni snovi, le-to mi je bilo v pomoč pri načrtovanju 

nadaljnjih korakov. 

– Določanje namenov učenja in kriterijev znanja: Na tablo sem 

zapisala postopek reševanja naloge in se pri tem večkrat namenoma 

zmotila. Učenci so bili kontrolorji mojega dela; ko je prišlo do napake, 

so zapiskali na piščal in razložili napako. Namene učenja in kriterije 

uspešnosti so napisali v tabelo. Učenci, ki imajo težave na področju 

matematike, so potrebovali več moje pomoči. Nato so si v parih 

izmenjali tabeli in drug drugemu podali pisno povratno informacijo o 
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tem, kaj je ustrezno in razumljivo napisano, kaj je manj razumljivo in 

kako naj sošolec to spremeni. 

– Dokazi: Pri tem elementu so bili učenci najbolj svobodni in 

ustvarjalni; lahko so si sami izbrali način dokazovanja svojega znanja. 

Tisti s šibkejšim znanjem so si po navadi izbrali naloge iz delovnega 

zvezka, tisti boljši pa so znanje dokazovali bodisi na tabli, bodisi z 

delovnimi listi, ki so jih sami izdelali. Nekateri so izdelali domačo 

nalogo za sošolca in jo tudi pregledali ter podali povratno 

informacijo. Pri tej fazi sem uporabila tudi sodelovalno učenje, učenci 

so v parih ali manjših skupina pripravili naloge za drugi par ali 

skupino, pri tem pa so morali upoštevati namene učenja in kriterije 

uspešnosti. 

– Povratne informacije: Moj način poučevanja že temelji na 

podajanju sprotnih povratnih informacij učencem, saj menim, da se 

na takšen način lahko hitro uredijo napake v znanju. Več časa sem 

zato morala nameniti učenju podajanja povratnih informacij učenec 

učencu, saj so le-te bile pogosto slabše razumljive in vsebinsko 

skromne, preko vprašanj in primerov so nekateri učenci uvideli 

namen in način podajanja informacij. Le-te so podajali, ko so 

pregledovali domačo nalogo drug drugemu in ko so prebirali tabelo 

z nameni učenja in kriteriji uspešnosti. Velik izziv sem opazila pri 

podajanju povratne informacije učencev meni, saj so učenci navajeni, 

da sem jaz kot učiteljica edini vir znanja in da zaradi tega tudi ni 

možno, da se zmotim. Učenje podajanja povratne informacije 

učitelju smo se učili na način, da sem na tablo zapisala postopek 

reševanja naloge, pri tem sem se večkrat namenoma zmotila, učenci 

pa so morali podati informacijo o tem, kaj je bilo narobe in kako naj 

to popravim. Na osnovi neposrednega učenja podajanja povratnih 

informacij so nekateri učenci razumeli, na kakšen način mi lahko 

sporočajo o svojem znanju in težavah v procesu poučevanja. 

– Samovrednotenje in vrstniško vrednotenje: Ko smo začeli z 

razvijanjem samovrednotenja, sem hitro ugotovila, kako so učenci 

različno kritični do svojega znanja; zlasti tisti s šibkejšim znanjem so 

pogosto menili, da znajo veliko, medtem ko so učenci s slabšo 

samopodobo pogosto menili, da znajo manj; preko različnih 

aktivnosti dokazovanja in razumevanju namenov učenja ter kriterijev 

uspešnosti so vsi učenci spoznali, kje je njihovo mesto na »lestvici 

znanja«, saj so v kratkem obdobju začeli svoje znanje in spretnosti 

vrednotiti realno. Vrstniško vrednotenje je potekalo po mojih 

pričakovanjih precej ustrezno, saj v razredu ves čas vlada dobra 

klima, učenci se razumejo in so drug do drugega iskreni, zato je bilo 

tudi vrednotenje drugega zelo odkrito in realno, potrebovali so le 

pomoč pri podajanju spodbudne in kakovostne povratne informacije. 

Le-to smo razvijali tako, da je učenec, ki je prejel povratno 

informacijo, na glas razložil, kako jo razume, tisti, ki je informacijo 

podal, pa je povedal, ali je bilo razumevanje ustrezno. Če sošolca 

nista bila usklajena, je bilo potrebno popraviti/dopolniti povratno 

informacijo. Ali so učenci zmožni učinkovito uporabiti povratno 

informacijo sošolca, so dokazali le učenci z višjim nivojem 

razumevanja in znanja.  
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Učinki aktivnega sodelovanja učencev 

Z uvajanjem formativnega spremljanja v učni proces, sem ugotovila, 

da je okolje v razredu postalo bolj varno, sproščeno in miselno 

spodbudno. Učenci so postajali vedno bolj radovedni, miselno in 

gibalno aktivni, upajo si delati napake in se pri tem ne sramujejo, 

postali so samozavestnejši. Pri izvajanju različnih dejavnosti se je 

povečala njihova ustvarjalnost in sodelovanje, drug drugemu znajo 

priskočiti na pomoč in znajo prositi ter poiskati pomoč učitelja ali 

vrstnika. Tako si tudi izmenjujejo stališča, razvijajo komunikacijske in 

druge veščine, potrebne za uspešno delovanje v družbi. Kot učiteljica 

nisem edini akter v razredu, vendar sem v nenehni interakciji z 

učenci, jih usmerjam pri aktivnem sodelovanju in načrtovanju pouka. 

S tem učencem omogočam, da spremljajo in vrednotijo svoje delo. 

Tako je postalo njihovo učenje kakovostnejše in bolj osmišljeno, saj 

vedo, kaj in zakaj se bodo učili in kaj morajo storiti, da bodo uspešni. 

Ugotovila sem, da so učenci najbolj uživali in bili aktivni, ko so lahko 

sami predlagali načine in oblikovali predstavitve, s katerimi so 

dokazali svoje znanje (oblikovanje učnih listov, priprava domače 

naloge za sošolca, oblikovanje vprašanj za preizkus). Mnogi so se 

naučili realno vrednotiti svoje dokaze. Vedno bolj uspešni so pri 

podajanju in razumevanju povratne informacije vrstnikom. 

 

ZAKLJUČEK 

Formativno spremljanje je pristop, s pomočjo katerega sem lahko 

spoznala, da so tudi otroci z motnjami v duševnem razvoju zmožni 

aktivno sodelovati v vzgojno-izobraževalnem procesu. Zaradi 

možnosti prilagajanja procesa poučevanja lahko vsak učenec 

prispeva k mozaiku znanja. Posledice so vidne ne le v odnosu učenec-

učitelj, vendar tudi na področju znanja. Le-to je bolj poglobljeno in 

utrjeno, saj se učenci zavedajo, kaj in čemu se učijo. Izboljšala se je 

motivacija za šolsko delo, ker se zavedajo, da je njihov prispevek v 

celotnem procesu zelo pomemben. Velik napredek opažam na 

področju sodelovanja. Učenci s pomočjo formativnega pristopa 

razvijajo različne oblike sodelovanja, izboljša se komunikacija in 

spoštovanje med njimi.  
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Andreja Oblak Kavčič: Na poti k vodenju 

 

Povzetek: Postati vodja ne pomeni voditi le druge, ampak v prvi vrsti znati 

voditi tudi sebe. Ali se vodenja lahko naučimo in kaj vse vpliva na način 

posameznikovega vodenja, so stvari, ki bi morale zanimati vsakega vodjo. 

Ob zavedanju, da moramo stremeti k temu, da postanemo boljši, pa 

predstavlja izziv. Glede na to, da je način vodenja odvisen od naših vrlin, 

izkušenj, trenutnega znanja, sodelavcev, družbene situacije in nenazadnje 

naših lastnosti in vrednot, sem želela raziskati slednje. Če k temu dodamo 

še stalno razvijanje lastnih kompetenc ter zavzetost in pripadnost 

organizaciji, v kateri vodja deluje, dobimo izhodišče za učinkovito in 

spoštovano vodenje. Pomembno je raziskati dejavnike, ki usmerjajo naše 

avtentično delovanje v tej vlogi. Osredotočila se bom na spoznavanje 

osebnih lastnosti in vrednot, poleg tega pa želim raziskati nekaj strategij, ki 

nam pomagajo na poti do kakovostnega vodenja. 

 

Ključne besede: dober vodja, lastnosti, vrline, vrednote 

 

Abstract: Becoming a leader means not only leading others, but first and 

most of all being able to lead yourself as well. Whether leadership can be 

learned and what all influences the way an individual leadership are things 

that should every leader be interested in. Knowing that we must strive to 

become better, presents a challenge. Given that the way we lead depends 

on our virtues, experiences, current knowledge, colleagues, social situation 

and, last but not least our qualities and values. I wanted to investigate the 

latter. If we add to this the constant development of one's own 

competences and commitment and belonging to the organization in which 

the leader works, we get a starting point for effective and respected 

leadership. It is important to explore the factors that guide our authentic 

performance as a leader. I will focus on getting to know personal qualities 

and values in addition I want to explore some strategies that help us on our 

way to quality leadership. 

 

Keywords: good leader, qualities, virtues, values 
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UVOD                                                                                                                                                          

V vzgoji in izobraževanju v prvi vrsti s svojim zgledom vodimo otroke v 

skupini. Kot vzgojitelji/vzgojiteljice vodimo tandem skupaj s 

pomočnikom/pomočnico vzgojitelja. Ob tem, ko postanemo vodje aktivov, 

enot, pomočniki ravnateljev ali ravnatelji, pa se pokažejo naše voditeljske 

sposobnosti. Predpogoj za uspešno vodenje je v poznavanju in ozaveščanju 

svojih lastnosti, sposobnosti, zmožnosti in pomanjkljivosti. Na osnovi tega 

lahko posameznik prepozna svoj stil vodenja. Hkrati to ne pomeni, da je to 

tudi stil vodenja, h kateremu stremi in si ga želi. Ob tem se poraja vprašanje, 

ali se želenemu stilu vodenja lahko približa, kaj mora/zmore/lahko za to pri 

sebi spremeniti in česa ne ter katere strategije lahko uporabi na poti do 

kakovostnega vodenja.   

           

Dejavniki, ki usmerjajo naše delovanje in vplivajo na naš način vodenja 

Zanimivo se mi zdi razmišljanje, ki ga opredelijo avtorji Crossan, Gandz in 

Seijts (2021). Ti  izpostavijo tri pomembna izhodišča za razvoj učinkovitega 

in spoštovanega vodenja: 

− Poznavanje lastnih lastnosti, vrlin in vrednot, ki usmerijo naše 

delovanje in določajo tisto, kar bomo kot vodje počeli. 

− Poznavanje lastnih kompetenc, ki določajo tisto, kar kot vodja lahko 

naredimo, za kar imamo znanje in spretnosti. 

− Zavzetost in zavezanost organizaciji, ki je opredeljena kot predanost, 

delo s strastjo in občutenje globoke povezanosti z organizacijo, ki 

določa tisto, kar si kot vodja želimo početi. 

 

Lastnosti dobrega vodje 
V literaturi najdemo različna razmišljanja o tem, katere lastnosti naj bi imel 

dober vodja. Račnik (2010, str. 17–19) piše o desetih ključnih lastnostih 

kakovostnega vodje, ki so pogum, samoobvladovanje, občutek za 

pravičnost, suverenost pri odločitvah, sposobnost načrtovanja, »korak več 

kot drugi«, optimizem, simpatija in razumevanje, odgovornost in 

sodelovanje. Maxwell (2006) izpostavi celo enaindvajset lastnosti, ki naj bi 

jih imel dober vodja, in te so značaj, očarljivost, predanost, komunikacija, 

sposobnost, pogum, razsodnost, moč osredotočenosti, velikodušnost, 

dajanje pobud, poslušanje, navdušenje, pozitiven pristop, reševanje težav, 

odnosi, odgovornost, prepričanost vase, samodisciplina, uslužnost, 

učljivost in vizija.  

 

Vsak izmed nas ima lastno kombinacijo osebnostnih moči, ki odražajo naše 

prirojene potenciale. Opredeljujejo, kdo smo in predstavljajo ključni del 

tega, kar naredi vsakega od nas edinstvenega. Razumevanje lastnih 

prednosti nam lahko pomaga doseči cilje v osebnem in v poklicnem 

življenju (Fisk, 2020).  

Vrline in moči značaja osebnosti, ki usmerjajo delovanje 

vodje 

Osnovo za razmišljanje različnih avtorjev o lastnostih kakovostnega 

vodje vidimo v modelu vrlin in osebnostnih moči dveh priznanih 

psihologov, ki pravita, da so vrline pozitivne, zaželene in moralno 

cenjene lastnosti, h katerim posameznik stremi s svojim vedenjem 

(Peterson in Seligman, 2004). Na podlagi njunega izhodišča avtorji 
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Crossan, Gandz in Seijts (2021) opredeljujejo deset vrlin, ki naj bi jih 

imeli vodje in sledijo ideji učinkovitega in spoštovanega vodenja.  

 

 
 

Slika 1: Vrline, ki usmerjajo delovanje vodje 

Vir: Crossan, Gandz in Seijts, 2021 

Vodenje in vrednote vodje 
Vrednote na naše vedenje vplivajo posredno in so bolj abstraktne in 

posplošene kot vrline. So pomembna usmeritev našemu umu (Klopčič, 

2019).  Zelo na splošno jih lahko opredelimo kot pojmovanja in prepričanja, 

ki nam pomenijo življenjska vodila. V najpomembnejših vrednotnih 

kategorijah se zrcalijo tudi najpomembnejši človekovi motivi ter interesi. 

Dejstvo je, da nikoli ne bomo naredili česa, kar ni v skladu z našimi 

vrednotami (Musek, 2015). Iz vrednot se ustvarjajo prepričanja, katera 

vplivajo na naše dojemanje sveta. Iz prepričanj se oblikujejo stališča, ki prav 

tako narekujejo naše obnašanje. Vrednote se z leti spreminjajo.  

 

Predlogi strokovnih rešitev 

Obstaja več poti k uspešnemu vodenju. Mnoge spretnosti vodenja se 

lahko naučimo in lahko zavestno gradimo na tem, da izboljšamo svoje 

delovanje. V nadaljevanju sem oblikovala tabelo, ki opredeli nekaj 

uspešnih orodij učenja na poti h kakovostnemu vodenju. Namen je, da si 

vsak posameznik izbere tista, za katera presodi, da so zanj v danem 

trenutku uporabna.  

 

Preglednica 1: Orodja učenja na poti h kakovostnemu vodenju 
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Moj pogled na vodenje 

Lik dobrega vodje je unikum. Je proces, ki ni nikoli končan. Ta vsebuje 

poznavanje samega sebe, svojih močnih in šibkih področij, kompetenc, vrlin 

značaja. Stvari in dejanja v vlogi podrejenega (zaposlenega) vidimo iz 

drugačne perspektive kot v vlogi nadrejenega (vodje). Vendar pa se tega 

največkrat zavemo šele takrat, ko postanemo vodje. Ravno možnost, ki mi 

je bila dana, da sem bila v obeh vlogah, me je spodbudila k razmišljanju, 

kakšen je dober vodja.  

Pri raziskovanju vrednot in lastnosti dobrega vodje, sem v mesecu marcu 

2022 kot soavtorica oblikovala anketo za zaposlene pedagoške delavce. 

Anonimen spletni vprašalnik je bil objavljen na spletni strani www.1ka.si. 

Rešilo ga je 92 respondentov, zaposlenih pedagoških delavcev v vrtcih po 

Sloveniji. Zaposlene smo vprašali, katere vrednote mora po njihovem imeti 

dober vodja. Vprašani so izbirali med 36-imi ponujenimi vrednotami. Na 

prvo mesto so postavili poštenost in pravičnost (88 %). To, da so naši 

respondenti izpostavili poštenost kot ključno vrednoto za kakovostno 

vodenje, nam lahko pove, da se zavedajo pomena enakopravnega 

obravnavanja vseh zaposlenih ob tem, da je raznolikost v kompetencah 

zaposlenih pogosto predstavljena kot prednost v organizacijah. V 

nadaljevanju smo anketirane prosili, da ovrednotijo lastnosti dobrega 

vodje. Izbirali so lahko med 21. lastnostmi dobrega vodje, ki jih opredeli 

John Maxwell. Ugotovili smo, da imajo zaposleni visoka pričakovanja o 

lastnostih dobrega vodje. Zaposleni so ovrednotili komunikacijo kot najbolj 

pomembno (x ̄ = 3,9). Zelo pomembno se jim tudi zdi, da je dober vodja 

odgovoren in je dober poslušalec (x ̄ = 3,8). Sledijo še pozitiven pristop, 

reševanje težav, dobre odnose z ljudmi in sposobnost (x ̄ = 3,6/3,7). 

Zanimivo pa je, da je le 36 % zaposlenih pogum ovrednotilo kot zelo 

pomembno lastnost. Kot pomočnica ravnatelja razmišljam, da sem v 

obdobju sprememb in v času epidemije Covida-19 ozavestila pogum kot 

pomembno lastnost dobrega vodje. Primorani smo bili sprejemati odločitve 

tudi v pogojih negotovosti in smo morali zaupati v svoje delovanje. Pogum 

omogoča tudi, da smo se sposobni zoperstaviti slabim odločitvam drugih in 

imamo vztrajnost tudi za reševanje težjih izzivov. Vodenje je vselej tudi 

odraz družbene situacije in klime institucije, v kateri delujemo. Vsa 

literatura in dosedanje raziskave, ki so bile narejene na izbrano tematiko, 

ne ponudijo enoznačnih kriterijev za opredelitev dobrega vodje. Po mojem 

mnenju dejstvo  kaže na to, da je vodenje kompleksen proces. Razumevanje 

lastnih prednosti in slabosti je lahko prava pot k dosegu osebnega in 

poklicnega uspeha. Ni nepomemben poglobljen razmislek vsakega 

posameznika o tem, kaj bomo počeli, kaj lahko naredimo in kaj si želimo 

doseči. Zavzeti vodja se zaveda osmišljanja izkušenj in učenja iz njih ter 

pomena vseživljenjskega učenja. Ob tem se mi poraja misel, da je 

http://www.1ka.si/
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avtentično vodenje tisto, h kateremu bi morali stremeti. Zavedati se svojih 

vrednot in skladno z njimi delovati. Biti objektiven in se zavedati svojih 

močnih, predvsem pa šibkih področij, ki jih s pomočjo strategij krepimo. Ob 

vsem tem pa delovati z integriteto.  

 

ZAKLJUČEK 

Če hočeš postati vodja, se moraš najprej dobro spoznati in se naučiti voditi 

samega sebe. Tu pa se pot vodenja šele začne. Ko postaneš vodja, je uspeh, 

da ti drugi sledijo in skupaj s tabo rastejo. Zavedati se moramo, da to ni 

nikoli končan proces in kot pravi Maxwell (2006, str. 137): »Če želimo voditi, 

se moramo nenehno učiti.«  
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Mateja Ocepek: Razvijanje besedišča v predšolskem 

obdobju s strani vzgojiteljic 

 

Povzetek: V prispevku sem predstavila razvijanje besedišča v 

predšolskem obdobju na podlagi raziskave, ki sem jo opravila v okviru 

diplomske naloge. V raziskavo so bile vključene vzgojiteljice, ki so 

vodje oddelkov v Vrtcu Velenje in z njo si prizadevam k ozaveščanju 

bistvene vloge vzgojiteljev na področju jezika in k prispevanju 

krepitve otrokove samopodobe in razvijanju njihovega besedišča. 

Dotaknila sem se pomembnosti razvoja besedišča, mnenju 

vzgojiteljic na tem področju, kakšne metode najpogosteje 

uporabljajo pri svojem delu, omenila sem tudi ukrepe vzgojiteljic pri 

otrocih z govorno jezikovnimi motnjami in pomembnostjo 

izobraževanja vzgojiteljev na področju razvoja besedišča. Svoje 

ugotovitve pa sem povezala tudi z novejšo znanstveno in strokovno 

literaturo. 

 

Ključne besede: vzgojitelj, govor, besedišče, predšolski otrok 

 

Abstract: In the article I presented the development of vocabulary in 

the preschool period based on the research I carried out as part of 

my diploma thesis. Educators who are heads of departments in 

Kindergarten Velenje were included in the research, and with her I 

am working to raise awareness of the essential role of educators in 

the field of language and to contribute to strengthening children's 

self-image and developing their vocabulary. I touched on the 

importance of vocabulary development, the opinion of educators in 

this field, what methods they most often use in their work, I also 

mentioned the measures educators take with children with speech 

and language disorders and the importance of educating educators 

in the field of vocabulary development. I also connected my findings 

with recent scientific and professional literature. 

 

Keywords: educator, speech, vocabulary, preschool child 
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UVOD  

Govor predstavlja skoraj nenadomestljivo vlogo v življenju 

posameznika. Razvija se postopno, toda največjo pozornost mu je 

treba nameniti ravno v predšolskem obdobju, saj je takrat razvoj 

najbolj intenziven, izpopolnjevanje pa nato poteka celotno življenje. 

Govor in besedišče se odražata v otrokovi samopodobi, komunikaciji, 

igri in pri njegovem celotnem razvoju. Zato sem v okviru diplomske 

naloge (Turinek, 2018) opravila raziskavo, ki je bila izvedena marca 

2018, v kateri sem ugotavljala, katere metode uporabljajo vzgojitelji 

pri svojem delu, ali na izbor pripomočkov vpliva vzgojiteljeva 

izobrazba ter kako ravnajo pri otroku s težavami pri razvoju 

besedišča. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako vpliva stopnja izobrazbe 

vzgojitelja na izbor pripomočkov in strategij, ali vzgojitelji in 

vzgojiteljice ustrezno in pravočasno ukrepajo ob nerazvitem 

otrokovem besedišču ter ali so otroci s slabše razvitim besediščem 

brez spodbude vzgojitelja ali vzgojiteljice prikrajšani za igro s 

sovrstniki. Anketni vprašalnik je bil posredovan v e-obliki 82 

vzgojiteljicam, prejela pa sem 53 ustreznih anketnih vprašalnikov. V 

anketi je sodelovalo največ vzgojiteljic, kar 53 % (28), z opravljenim 

visokošolskih strokovnim in univerzitetnim programom (1. bolonjska 

stopnja), nato 25 % vzgojiteljic (13) ima dokončan višješolski 

program, 13 % vzgojiteljic (7) ima srednje strokovno, srednje splošno 

izobrazbo, najmanj vzgojiteljic oz. 9 % (5) pa ima zaključen 

univerzitetni program/magisterij stroke (2. bolonjsko stopnjo).  

 

Pomembnost razvoja besedišča v predšolskem obdobju 

V raziskavi je razvidno, da je 89 % vzgojiteljicam razvoj besedišča v 

predšolskem obdobju »zelo pomemben«, 9 % vzgojiteljic je označilo 

odgovor »pomemben«, »manj pomemben« pa je razvoj 2 % 

vzgojiteljic. Odgovor »nepomemben« pa ni označila nobena od 

anketirank. Iz odgovorov lahko ugotovimo, da je s stališča vzgojiteljic 

razvoj besedišča zelo pomemben. Razvoj besedišča je pomemben, 

saj otroka spodbujamo k ustrezni rabi socialne zvrsti jezika, saj otrok 

se že rodi s predispozicijam za usvajanje jezika, naša vloga pa je 

ustreznega in pravilnega jezikovnega zgleda. Besedišče se lahko 

razvija s pripovedovanjem zgodb, z uporabo različnih govornih 

položajev, otrokovim samogovorom itd. Pri tem pa je pomembno, da 

ne popravljamo govora, saj lahko tako otroci naletijo na odpor in 

nima nobenih pozitivnih učinkov na otrokov jezikovni razvoj 

(Ratkovič, 2020). 

 

Pomembnost poudarka na razvoju besedišča v predšolskem 

obdobju 

V raziskavi je na podlagi pomembnosti poudarka na razvoju 

besedišča v predšolskem obdobju kar 98 % vzgojiteljic odgovorilo, da 

je pomemben poudarek, le 2 % pa meni, da le-ta ni pomemben. 

Raziskava, ki jo je opisoval Gostinčar Smole (2020), je navedel, da 

otroci ki imajo širši besednjak oz. besedišče, tvorijo zapletenejše 

besede, se prej naučijo brati in razumeti prebrano in oblikujejo 

pozitivne bralne navade. Prav tako je omenil, da otroci, ki imajo 
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zgodaj večji besednjak, imajo prednost v govoru tudi kasneje. 

Sklepamo lahko, da poudarek na razvoju besedišča vpliva na različna 

področja govora in na bralno kompetentnost otrok v nadaljnjem 

otroštvu. 

 

Mnenje vzgojiteljic o poudarku na razvoj besedišča pri predšolskem 

otroku 

Poudarek na besedišču lahko vpliva na druge vidike, kot so razvoj 

branja, domišljije itd. Če so pri prejšnji trditvi označili, da je 

pomemben poudarek, potem so pri tem označili svoja mnenja in 

anketiranci so imeli možnost označiti več odgovorov. Največ 

odgovorov je prejel odgovor »da, ker to vpliva na socialne odnose z 

vrstniki« s kar 79 %, potem je s 74 % sledil »da, ker to vpliva na 

kakovostno besedišče«, odgovor »da, ker to vpliva na razvoj 

domišljije« je označilo 70 %, 66 % vzgojiteljic se strinja z odgovorom 

»da, ker to vpliva na razvoj branja«, najmanj pa so se vzgojiteljice 

odločile za odgovor »da, ker otrok prej razume, kot je sposoben 

govoriti« z 38 %. Iz odgovorov lahko razberemo, da je več različnih 

razlogov za pomembnost razvoja besedišča. Glavni trije razlogi, glede 

na mnenje vzgojiteljic, so razvoj domišljije, socialni odnosi z vrstniki 

in bolj kakovostno besedišče. Otroci z bolj razvitim besediščem se 

lažje vključujejo v skupine in posledično vzpostavljajo več socialnih 

interakcij, so bolj samozavestni ter govor je bolj tekoč in razumljiv. 

Prav tako sta pomembna tudi še ostala dva razloga. Boljše besedišče 

vsekakor vpliva na branje in se kaže v razumevanju pomenu besed.  

Tri najpogostejše metode pri razvijanju besedišča 

Na področju jezika so na voljo raznovrstne metode dela, ki se jih 

lahko vsakodnevno prilagaja glede na dejavnosti in otroke v skupini. 

V raziskavi sem se osredotočila na tri najpogostejše metode, ki jih 

uporabljajo vzgojiteljice pri razvijanju besedišča glede na stopnjo 

izobrazbe. Metode, ki so jih imele na voljo, so bile pogovor, 

pripovedovanje, opisovanje, didaktične igre, branje, govorne vaje in 

dramatizacija, izmed teh pa so izbrale tri najpogosteje uporabljene. 

Vzgojiteljice s V. stopnjo (srednjo strokovno, srednjo splošno 

izobrazbo) najpogosteje uporabljajo metodo »pogovor« s 86 %. 71 % 

vzgojiteljic uporablja metodo »pripovedovanje«, kot tretja 

najpogostejša metoda pa so »govorne vaje« s 56 %. Vzgojiteljice, ki 

imajo VI/1. stopnjo (višješolski strokovni program), so prav tako 

najpogosteje označile metodo » pogovor« s 85 %, druga 

najpogostejša metoda s 77 % je »opisovanje«, »pripovedovanje« pa 

je izbralo 69 % vzgojiteljic. Pri vzgojiteljicah s VI/2. stopnjo 

(visokošolski strokovni in univerzitetni program, 1. bolonjska stopnja) 

so kot najpogostejšo metodo izbrale »pogovor« z 82 %, sledi ji 

»pripovedovanje« z 61 %, tretjo pa so s 57 % vzgojiteljice označile 

metodo »branje«. Vzgojiteljice s VII. stopnjo (univerzitetni 

program/magisterij stroke, 2. bolonjska stopnja) pa so v nasprotju z 

ostalimi vzgojiteljicami, kot najpogostejšo metodo s 100 % izbrale 

»branje«, nato z 80 % sledi metoda »pogovor« in na tretjem mestu 

je metoda »didaktične igrače« s 60 %. Glede na rezultate lahko 

razberemo, da vzgojiteljice pri svojem delu oz. pri razvijanju 
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besedišča najpogosteje uporabljajo metodi pogovor in 

pripovedovanje. Domnevamo, da sta ti dve eni izmed najpogostejših, 

saj lahko po njih posegamo vsakodnevno in pri različnih dejavnostih 

(gibanje, narava, dnevna rutina itd.). Iz podatkov lahko razberemo, 

da so vzgojiteljice z različno stopnjo izobrazbe izbirale različne 

metode. Največja razlika je med vzgojiteljicami s srednjo strokovno, 

srednjo splošno izobrazbo in vzgojiteljicami, ki imajo opravljeno VII. 

Stopnjo izobrazbe. Glede na takšen rezultat lahko domnevamo, da 

znanje, pridobljeno z izobraževanjem, vpliva na izbiro metode.  

 

Dane podatke lahko primerjamo z anketo, kjer so prav tako s 

pomočjo vzgojiteljic ugotavljali, kako spodbujajo govorno-jezikovni 

razvoj v vrtcu. V anketi so ugotovili, da v prvem starostnem obdobju 

pogosteje uporabljajo bibarije, poslušanje zgodb ob slikanicah, 

rajalne igre in učenje deklamacij. V drugem starostnem obdobju pa 

se najpogosteje pojavlja poslušanje zgodb, pripovedovanje oz. 

obnavljanje zgodb, vaje za govorni aparat in govorno-jezikovne igre 

(Podbevšek & Žavbi, 2019). Kot opazimo se je pripovedovanje pri naši 

raziskavi kot pri njihovi anketi pojavlja v vrhu najpogostejših metod. 

Razlika pa je opazna pri poslušanju zgodb in raznih rajalnih igrah in 

govorno-jezikovnih igrah, ki se v vrtcu Velenje pojavljata redkeje. 

Podbevšek in Žavbi (2019) sta zapisali, da se otroke s pomočjo igre in 

interaktivnih izkušenj spodbuja k doseganju ciljev in razvijanju 

jezikovnih zmožnosti. Igra je pomemben del pridobivanja novih znanj 

in se lahko s to trditvijo popolnoma strinjamo. 

 Pogostost uporabe metod za razvijanje besedišča 

Glede pogostosti uporabe metod za razvijanje besedišča je največ 

vzgojiteljic oz. 62 % vzgojiteljic označilo odgovor »zelo pogosto, 

skoraj vsak dan«, nato sledi »pogosto, enkrat do dvakrat na teden« z 

32 %, »občasno, enkrat do dvakrat na mesec« pa uporablja metode 

za razvijanje besedišča 6 % vzgojiteljic. Zbrani podatki nam povedo, 

da se vzgojiteljice zelo pogosto poslužujejo metod za razvijanje 

besedišča. Sklepamo lahko, da jim je zelo pomembno razvijanje 

besedišča in posledično dajejo nanj velik poudarek. V anketi, ki smo 

jo predhodno že omenili, so ugotovili, da dejavnosti za razvijanje 

govorno-jezikovnega razvoja potekajo večinoma vsakodnevno. V 

drugem starostnem obdobju pa so te aktivnosti velikokrat del rutine 

(Podbevšek in Žavbi, 2019). Kot lahko ugotovimo, dajejo govorno-

jezikovnemu razvoju in razvoju besedišča velik poudarek v različnih 

vrtcih in se vzgojiteljicam zdi jezikovno področje zelo pomembno. 

  

Poudarek na razvoju besedišča v domačem okolju 

Vzgojiteljice so na vprašanje »Ali prepoznate otroka, kjer v domačem 

okolju dajejo velik poudarek na razvoj besedišča?« odgovorile s 100 

%, torej vse z »da«. Na tej podlagi lahko sklepamo, da vzgojiteljice 

dobro opazujejo otroke v skupini in prepoznajo razlike med njimi. 

Prav tako pa menim, da dobro sodelujejo s starši, ki jim dodatno 

prispevajo k spoznavanju otroka in razumevanju razvoja besedišča v 

domačem okolju. Starši, ki dajejo temu področju velik poudarek, so 

zelo pomemben dejavnik v otrokovem razvoju, otroci pa so 
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posledično tudi bolj uspešni v skupini. Vzgojiteljice takšne otroke prej 

opazijo in prepoznajo. Pograjc in Zupančič (2018) sta zapisala, da 

imajo starši pomembno vlogo ne le v prvih letih življenja, ampak skozi 

celotno obdobje otroštva na otrokov govor. Velik vpliv ima lasten 

govorni zgled, izbor dejavnosti, kot pozitiven vpliv pa omenjata tudi 

izpostavljenost kakovosti otroški literaturi. Prepričanja staršev o 

pomenu spodbud se prenašajo na otroka in skozi vse vidike se 

oblikuje kakovostno družinsko okolje, ki nato oblikuje otroka.  

 

Dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora 

Različni dejavniki lahko imajo velik vpliv na razvoj govora. V raziskavo 

sem vključila 6 dejavnikov, in sicer izobrazba staršev, izobrazba 

vzgojiteljev, spol otroka, okolje, lastna aktivnost otroka in genetski 

dejavniki, vzgojiteljice pa so imele na voljo izbrati več odgovorov. 41 

% vzgojiteljic je izbralo dejavnik »okolje« kot dejavnik, ki najbolj 

vpliva na razvoj besedišča. Sledila je »lastna aktivnost otrok« z 29 % 

in »izobrazba staršev« s16 %. Najmanj na razvoj pa vplivajo »genetski 

dejavniki«, ki jih je izbralo 8 % vzgojiteljic, »izobrazba vzgojiteljev« s 

5 % in »spol otroka«, ki mu pripada le 1 %. Vzgojiteljice, ki so 

sodelovale v raziskavi, menijo, da na razvoj govora najbolj vpliva 

dejavnik okolje. Z otroki v spodbudnem okolju odrasli pogosteje 

komunicirajo, jih vključujejo v socialne situacije, uporabljajo 

raznovrstne pripomočke (knjige, ilustracije itd.) ter več časa 

namenijo njihovemu razvoju in vsi ti elementi pozitivno vplivajo na 

razvoj besedišča. Kot drugi dejavnik je lastna aktivnost, pri katerem 

otrok nakazuje interes za komunikacijo, prepovedovanje in branje 

knjig. Dejavniki, ki najmanj vplivajo na razvoj besedišča z vidika 

vzgojiteljic, pa so genetski dejavniki, izobrazba vzgojiteljev in spol 

otroka, ampak teh vseeno ne smemo odmisliti. Glede na dane 

podatke lahko opazimo, da so vzgojiteljice najpogosteje izbrale 

zunanje dejavnike kot dejavnike, ki vplivajo na razvoj besedišča. 

Sklepamo lahko, da zato, ker so zunanji hitreje opazni kot notranji 

dejavniki. 

 

Ratkovič (2020) je zapisala, da so raziskave pokazale, da ima 

obiskovanje vrtca pomemben vpliv na razvoj govora. Pri otrocih 

starih 5 let in pol so ugotovili, da skupina, ki je obiskovala vrtec vsaj 

že eno leto imeli večji napredek na področju govora, kot tisti otroci, 

ki ga niso. Vrtec ima velik družbeni in kulturni vpliv in pri tem imajo 

bistveno vlogo vrstniki. S tem se lahko popolnoma strinjamo, saj 

otrok je otrok v skupini prisiljen v komunikacijo z drugimi s 

postavljanju vprašanj, iskanju informacij, dajanje pozivov ostalim itd. 

vrstniki imajo vsekakor velik vpliv in so lahko velika spodbuda drug 

drugemu.  

 

Prepoznavnost otroka z govorno-jezikovno motnjo 

V vrtcih zasledimo tudi otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, zato, 

nas je v raziskavi zanimalo, »Ali prepoznate otroka, ki ima težave z 

govorno-jezikovno motnjo?«. Pri tem vprašanju so se vse vključene 

vzgojiteljice strinjale in izbrale »da« in predstavlja 100 % . S temi 
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podatki lahko trdimo, da vzgojiteljice menijo, da imajo dobro 

strokovno podlago na področju otrok s posebnimi potrebami in 

prepoznavajo njihova odstopanja od vrstnikov ter njihovih težav na 

področju govora. Ti rezultati pa so le subjektivno mnenje vzgojiteljev, 

saj so oni profesionalci na področju igre in ne na področju njihovih 

primanjkljajev.  Pomembno je zgodnje prepoznavanje in odkrivanje 

govorno-jezikovnih motenj, saj sta Pograjc in Zupančič (2018) navedli 

to kot ključnega pomena, da motnje in odstopanja ne privedejo do 

avtomatizacije. Če se pojavi kasnejše odkrivanje je posledično tudi 

logopedska obravnava dolgotrajnejša.  

 

Z nadaljnjim vprašanjem pa smo vzgojiteljice vprašale po ukrepih pri 

otrocih z govorno-jezikovno motnjo. Na vprašanje »Kako najprej 

ukrepate pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo?« je 54 % 

vzgojiteljic odgovorilo »pri otroku večkrat uporabim individualno 

obliko dela«, 27 % vzgojiteljic je označilo »obvestim starše in jim 

svetujem obisk logopeda«, najmanj vzgojiteljic oz. 19 % pa je kot prvi 

ukrep izbralo »obvestim svetovalne delavce«. Najpogostejši ukrep, ki 

ga izberejo vzgojiteljice, je individualno delo. Strinjam se, da je ta 

oblika spodbudna in priporočljiva za otroke z govorno-jezikovno 

motnjo, saj lahko tako vzgojitelj pozornost nameni le temu otroku in 

mu prilagodi dejavnost na njegove potrebe. Predvidevamo lahko, da 

vzgojiteljica najprej opazuje otroka, si opažanja zapiše in nato z 

otrokom izvajajo individualne naloge, da lahko svoja opažanja 

potrdijo. Zatem obvestijo starše in svetovalno službo. 

Pograjc in Zupančič (2018) sta zapisali, da je pomembno, da pri 

otrocih z motnjo ali odstopanjem na govornem področju učenje in 

spodbude izvirajo iz otrokovih interesov. Vzgojitelj mora izhajati iz 

njegove igre in dejavnosti, ki ga zanimajo. Na tej podlagi pa jih lahko 

spodbujajo h komunikaciji. Otroci, ki imajo težave na tem področju, 

morajo imeti dovolj časa, da se lahko izrazijo in navežejo 

komunikacijo. Za izboljšanje govorno-jezikovnih spretnosti pa je 

priporočljivo vključevanje različnih didaktičnih pripomočkov in 

povezovanje različnih metod dela. 

 

Prikrajšanost otrok za igro z vrstniki zaradi slabše razvitega 

besedišča 

V raziskavi sem se osredotočila tudi na vidik igre. Vzgojiteljicam sem 

zastavila vprašanje »Se vam zdi, da so otroci s slabše razvitim 

besediščem prikrajšani za igro z vrstniki?«. Dobra polovica vzgojiteljic 

meni »so prikrajšani« s 55 %, »redko so prikrajšani« je izbralo 26 % 

vzgojiteljic, »zelo so prikrajšani« ima 15 %, najmanj pa jih je izbralo s 

4 % »nikoli niso prikrajšani«. Podatki kažejo, da vzgojiteljice menijo, 

da slabše razvito besedišče pri otroku vpliva na igro z vrstniki.  

 

Izobraževanje in izpopolnjevanje na področju razvoja besedišča 

Izobraževanje in izpopolnjevanje je na področju jezika zelo 

pomembno. V raziskavi sem ugotavljala, ali vrtec omogoča 

izobraževanje in izpopolnjevanje na področju razvoja besedišča. 

Rezultati so pokazali, da največ vzgojiteljic ima možnost 
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izobraževanja, kar predstavlja 62 %, ki jih je odgovorilo »da, vedno se 

udeležim«, 23 % z »da, pogosto se jih udeležim«, 9 % je podalo 

odgovor »da, udeležim se jih redko«, nihče izmed anketirancev pa ni 

izbral »da, nikoli se jih ne udeležim«. 6 % vzgojiteljic pa ni imelo 

možnosti izobraževanja na tem področju, ker jim vrtec ne omogoča. 

Raziskava nam je pokazala, da vrtec večini vzgojiteljic daje možnost 

izobraževanja in izpopolnjevanje na področju razvoja besedišča, 

vzgojiteljice pa se teh predavanj pogosto obiskujejo. Sklepamo lahko, 

da dajejo vzgojiteljice velik pomen na izobraževanje, saj se jim zdi 

razvoj besedišča v predšolskem obdobju zelo pomemben. Majhen 

delež pa je vzgojiteljic, ki nimajo oz. še niso imele možnosti 

izobraževanja na tem področju. 

 

Lepičnik Vodopivec in Hmelak (2018) sta zapisali, da je vzgoja in 

izobraževanje kompleksen pojav in proces, ki se mora stalno razvijati 

in prilagajati družbenim in otrokovim potrebam. V današnjem svetu 

so nenehne spremembe, ki vplivajo tudi na področje vzgoje in 

izobraževanja, ta pa si mora prizadevati k stalni kakovosti, kar 

pomeni oblikovanje novih ciljev, strategij, vsebin, metod dela itd. 

Poklic vzgojitelja je v današnjem času postal profesionalen poklic in 

se že kažejo težnje po izenačitvi z učiteljevo izobrazbo. S tem pa se 

povezuje izobraževanje vzgojitelja na podlagi različnih vsebin 

(pedagoških, psiholoških, jezikovnih itd.), metodično vzgajanje in 

usposabljanje, pedagoško raziskovanje in vzgojno-izobraževalne 

prakse v vrtcu.  

ZAKLJUČEK 

Odnos do govora in njegove uporabe je odvisen od sodobnega časa 

in novih tehnologij. Ta se stalno spreminja in napreduje, kar vpliva 

tudi na razvoj govora pri predšolskih otrocih. Pri razvoju govora in 

besedišča je pomembno opazovanje otrok, njihovih interesov in 

spodbujanje preko igre in različnih metod dela. V članku sem omenila 

ugotovitve raziskave, ki sem jih povezala z znanstveno in strokovno 

literaturo. Ugotovila sem, da vzgojiteljice dajejo velik poudarek 

razvoju besedišča in jim je to področje pomembno pri svojem delu. 

Prav tako se zavedajo svoje vloge in se na tem področju izobražujejo 

in izpopolnjujejo ter skrbijo za kakovosten vzgojno-izobraževalen 

proces. 
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Tjaša Pajek: Vzgojitelj in njegova vloga pri vključevanju 

otroka s težavami na različnih področjih  v vrtec 

 

Povzetek: Vzgojitelji se v vrtcu ves čas srečujemo z novimi izzivi pri 

našem delu. Z osebno in profesionalno motivacijo se podamo 

odkrivati nove ali nam neznane metode in strategije za delo z otroki. 

V članku predstavim nekaj metod in strategij dela z vsemi otroki v 

skupini, katerih glavni namen je bil pomoč dečku pri zmanjševanju 

težav na področju komunikacije, razumevanja govora, ohranjanja 

pozornosti ter predvsem vključevanju v dnevno rutino in igro z 

vrstniki. Vpeljava inkluzivnega pristopa pri delu v skupini otrok, starih 

4–5 let. 

 

Ključne besede: vidne opore, strategije in metode dela, otrok s 

težavami na govorno-jezikovni ravni, vloga vzgojitelja  

 

Abstract: As kindergarten teachers, we constantly encounter new 

challenges in our work. With personal and professional motivation, 

we set out to discover new or unknown methods and strategies for 

working with children. In the article, I present some methods and 

strategies of working with all the children in the group, the main 

purpose of which was to help the boy in reducing problems in the 

field of communication, understanding speech, maintaining 

attention and, above all, inclusion in the daily routine and playing 

with his peers. Introducing an inclusive approach when working in a 

group of 4–5 years old children. 

 

Keywords: Visible supports, strategies and methods of work, a child 

with speech-language difficulties, the role of an kindergarten teacher 
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UVOD 

Vzgojitelji v vrtcu se nenehno srečujemo z različnimi izzivi na 

področju dela z otroki. Vse več je v današnjem času tudi izzivov, pri 

katerih naše utečene strategije in metode dela ne ustrezajo 

zastavljenim ciljem. V ta namen smo usmerjeni v odrivanje novih 

metod in strategij, ki bi nam v danem trenutku ustrezale in pomagale. 

Sama sem bila tako primorana iskati zame nove oz. še ne uporabljene 

strategije pri delu v skupini, v katero je bil vključen tudi deček s 

težavami na področju govora in jezika. Težave so se kazale tudi na 

področju pozornosti, pri sledenju dnevni rutini ter pri vstopanju v 

socialne interakcije in komunikaciji. Moj namen je bil preko 

spodbudnega učnega okolja, ki je bilo bogato z vidnimi oporami, 

zagotoviti pomoč dečku. Želela sem zagotoviti čim bolj inkluziven 

način pomoči in podpore dečku, tako da so bile metode in strategije 

dela pripravljene za vse otroke v skupini.  

 

Pomen vidnih opor 

Vidne opore lahko omogočimo in pripravimo na mnogo različnih 

načinov in v različnih okoljih, tako v vrtcih, šolah, doma in skupnostih. 

Različni avtorji poudarjajo različno pomembnost vidnih opor. 

Grafični prikazi, tabele, diagrami spodbujajo verbalno izražanje. 

Slikovne vidne opore po mnenju Temple Grandin (po Shaila in Gagie, 

2006) spodbujajo razlago procesa dojemanja informacij. Ravno tako 

je pomembno razumeti, da posamezniki preko vidnih opor lažje 

razumejo celoten pomen (»celo sliko«).  

 

Za posameznike, ki težje razumejo neverbalno komunikacijo, geste, 

spremembo tona glasu, obrazno mimiko, telesno govorico ter kažejo 

primanjkljaje na področju socialnih veščin, so vidne opore še posebej 

pomembne. Preko vidnih opor so aktivno udeleženi v procesu 

komunikacije in razvoju socialnih veščin. Pomagajo jim razumeti 

zahteve iz okolja, dosegati ter ohranjati strukturiranost dogodkov in 

zaporedje v dnevnih rutinah. Zakaj so vidne opore še posebej 

pomembne v vrtcu? V vrtcu se vzgojitelji nenehno sprašujemo, kako 

pomagati otrokom pri učinkovitem usvajanju osnovnih veščin in 

znanj. Ravno tu so nam vidne opore v veliko pomoč. Vidne opore 

vzdržujejo otrokovo pozornost, konkretizirajo abstraktna sporočila in 

kompleksna navodila. Z njimi si otrok lahko pomaga tudi pri izražanju 

svojih misli in čustev. Pripomorejo pri zagotavljanju strukture in rutin, 

preko katerih otroci pridobijo občutek varnosti (Shaila in Gagie, 

2006). Vidne opore vzgojitelj v vrtcu ustrezno prilagodi otrokom z 

jasno zastavljenimi cilji, ki jih želi uresničiti. Predvsem pomembno je, 

da vzgojitelj opazi otroka, ki potrebuje pomoč in mu z ustreznimi 

spodbudami pomaga pri njegovem razvoju. Torej preden otroku 

ponudimo vidne opore, ga moramo dobro spoznati, saj lahko le tako 

zagotovimo uspešnost učenja preko vidnih opor. Pozorni moramo 

biti na njegov učni stil, ugotoviti, po katerem kanalu sprejema 

informacije, kako jih procesira in kako izraža razumevanje informacij.  
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Opis problema  

V vrtčevski skupini otrok, starih 3–5 let, je dvajset otrok. V skupini je 

deklica z motnjo v gibalnem razvoju ter deček star štiri leta, ki 

uporablja cviljenje kot enega izmed (najpogostejših) načinov 

komunikacije. Deček je drugače zelo živahen, veliko teka, težko 

umirjeno hodi, rad naveže socialni stik s (pre)močnim dotikom ter 

ima zelo kratkotrajno ter odkrenljivo pozornost. Njegovo 

razpoloženje močno niha tekom dneva. Zelo pozno je začel govoriti, 

po tretjem letu, njegov govor je za okolico zelo težko razumljiv. V 

kolikor želi, pa zmore funkcionalno verbalno komunicirati z vrstniki 

in odraslimi. Njegovo razumevanje govora je omejeno, torej mora 

biti podajanje navodil izvedeno na enostavni ravni. Velikokrat 

(dnevno) ima izbruhe jeze ob različnih dogodkih, npr. ko se mu sezuje 

copat, ko se poškropi s kapljicami vode, si umaže roke, ko se poruši 

cesta za avte, ob morebitnem navodilu, ko mu kaj ni všeč, ob 

prehodih ter ob kakršnem koli neuspehu (npr. pri igri) ali 

nedoseganju želenega. Izbruhi jeze se kažejo kot močno dolgotrajno 

cviljenje. Ob močnih izbruhih je prisotno tudi brcanje in udarjanje ter 

metanje igrač. Na začetku je bilo mnogo različnih sprožilcev izbruhov 

cviljenja, z razvojem govora pa so se malo omilili oz. prenesli na 

situacije, v katerih ni upoštevana njegova volja ali kadar sluti 

morebiten neuspeh. 

 

Raziskovalna vprašanja 

Zastavila sem si dve raziskovalni vprašanji, in sicer: 

− Kako zmanjšati izpade cviljenja pri dečku? 

− Kako pomagati dečku pri vzpostavljanju verbalne komunikacije, 

ki bi ustrezno nadomestila potrebo po cviljenju? 

 

Metode dela 

V načrtovanje in izvajanje strategij pomoči sem se zelo poglobila z 

namenom, da dečku čim bolj približam in olajšam dnevno rutino, 

prehode med dejavnostmi in samoregulacijo vedenja, da ne bi bilo 

potrebno neprestano ponavljanje individualno posredovanih navodil 

in umirjanje ampak bi lahko več stvari opravil samostojno. Za začetek 

je bil glavni cilj prilagoditi igralnico. Prva prilagoditev je bila 

opremljenost igralnice in drugih prostorov z vidnimi oporami, kar je 

bila dobrodošla sprememba za vse otroke.  Vse zaboje in police v 

igralnici sem opremila s slikami in napisi, tako se točno ve, kje je 

kakšna igrača pospravljena. To dečku omogoča, da lažje samostojno 

pospravi igračo po končani igri.  
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Slika 1: Vidne opore za pospravljanje 

Vir: Lasten 

 

Pravila skupine, ki smo jih skupaj oblikovali, smo opremili s slikami in 

obesili na vidno mesto v igralnici.  Tako so pravila dobila «konkretno 

podobo«, ves čas so vidna in jih tudi ta deček zdaj prepozna. Opažam, 

da se zdaj tudi otroci sami med seboj opomnijo na pravila. Naslednja 

prilagoditev je bila opremljenost miz z barvnimi liki, barve služijo za 

poimenovanje miz. Tako tudi lokacijo izvajanja dejavnosti 

poimenujem z barvo. Npr. na modri mizi bomo danes ustvarjali 

Kekčeve klobuke. Tudi stoli so opremljeni z barvnimi imeni otrok; 

barve so si sami izbrali. Ta deček je takoj izbral rdečo barvo in mu je 

zelo všeč, da ima lasten stol. Ima stalno mesto za mizo, to mu ustreza, 

saj zmanjšuje tesnobnost oz. zmedenost pri iskanju prostora (to 

njegovo stisko sem ugotovila tekom prejšnjega leta). Stol je obrnjen 

tako, da mu omogoča omejene vidne dražljaje, posledično večjo 

zbranost (torej sedi tako, da s pogledom ne vidi celotne igralnice in 

vseh vrstnikov, ampak le del).  

 

 
Slika 2: Pravila skupine, oznake stolov in miz ter zaporedje v garderobi 

Vir: Lasten 

 

V igralnici so otroške omarice opremljene z njihovimi znaki in imeni, 

tako da sami upravljajo s svojimi omaricami. To je čisto »njihov 

prostor«. Oznake prostorov so opremljene s fotografijami in napisi 

(kopalnica, garderoba, kotiček za umiritev, galerija). V garderobi je 

proces oblačenja ponazorjen z vidnimi oporami za vrstni red. Tako 

otroci vedo, da najprej obujejo čevlje, nato oblečejo jopico, jakno ter 

na koncu šele kapo in rokavice. Ta procesna vidna opora je 

dobrodošla za vse. Ugotovila sem namreč, da otroci sedaj 
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potrebujejo manj verbalnih usmeritev in da so veliko bolj samostojni. 

Sami preko slik ugotovijo vrstni red. Cilj vseh teh vidnih opor je, da bi 

vsi otroci (posebno pa še ta deček) lažje samostojno sledili 

dejavnostim ter dnevni rutini.  

 

Druga podporna strategija je bila uvedba velikih barvnih peščenih ur. 

To je nekaj, kar je neverjetno učinkovalo. Predhodno zgolj verbalno 

napovedanim prehodom med dejavnostim sem dodala konkreten 

vizualen pripomoček. Strategijo uporabe ur sem zastavila tako, da 

naprej pozvonim na triangel oz. oseba, ki želi posredovati 

informacijo. Tako z zvokom usmerim pozornost na sebe ter nato 

posredujem navodilo oz. želeno informacijo. V skupini se uporabljajo 

tri peščene ure z različnim časovnim trajanjem. Prva, modra, 

petminutna peščena ura se uporablja za prehode v dnevni rutini. 

Primer naše uporabe v skupini: pozvonimo s trianglom, verbalno 

posredujemo sporočilo »Čez pet minut začnemo pospravljati.« in 

obrnemo peščeno uro. Druga, triminutna peščena ura se uporablja v 

kotičku za umirjanje. V kolikor pogovor in mirno reševanje sporov ne 

pomaga, imamo kotiček za umirjanje, kjer se otrok usede na blazino 

in se umiri ter nato se obrne uro, ko se čas izteče sledi reševanje 

težave preko pogovora. Tretja, petnajstminutna peščena ura se 

uporablja v času počitka in meri čas med koncem prebrane pravljice 

in umirjenimi dejavnostmi. Cilj uporabe peščenih ur je otrokom 

konkretizirati pojem časa, preko peščenih ur imajo vidno ponazoritev 

časa, kar jim omogoča, da se pred samim prehodom pripravijo na 

spremembo dejavnosti, s tem zmanjšamo morebiten stres ob 

prehodih. To je pri tem dečku zelo pomagalo, saj so ga pred tem 

prehodi močno zmotili.   

 

 
Slika 3: Peščene ure 

Vir: Lasten 

 

Tretja strategija je bila strategija, povezana z uravnavanjem 

čustvovanja, natančneje s tem, kako se umiriti, ko postanemo jezni. 

Veliko smo se z otroki pogovarjali o jezi kot čustvu, ki je prisotno pri 

vseh. Poskusila sem s socialnimi zgodbami, ki so večino otrok vodile 

k razmišljanju o poslušani vsebini. Pri našem dečku pa socialne 

zgodbe niso vzbudile pozornosti, ni jih razumel. Zato sva s sodelavko 

zaigrali primere socialnih zgodb z ročnimi lutkami. Npr. ko se medved 

počuti jezno, kaj naredi; reševanje sporov med veverico in miško v 

gozdu … Prva stopnja je bila igranje celotne zgodbe, vključno z 
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reševanjem težav. V nadaljevanju je sledila druga stopnja, ko sva 

zaigrali spor med lutkami in nato spodbudili otroke k iskanju 

predlogov za reševanje le-tega. Tu je bila res aktivna udeležba otrok. 

 

Četrta strategija je bila učenje načina, kako lahko jezo spustimo iz 

našega telesa. Tako, da napnemo vse mišice v telesu, roke, pesti, 

trebuh, noge, vse obrazne mišice, naredimo »grimaso« in nato 

popustimo vse mišice. Ta strategija je bila otrokom zelo všeč ob njej 

so se zabavali in hkrati sprostili. Tukaj me je ta deček presenetil, saj 

je samoiniciativno prenesel to strategijo v lastno situacijo, ko se je 

moral umiriti. Zadnja strategija, a prav tako zelo pomembna, je bila 

ohranjanje mirne komunikacije v vseh komunikacijskih položajih. 

Predvsem s tem dečkom jasna, mirna in razumljiva komunikacija na 

nivoju njegovih oči. Opazila sem tudi, da dečku pomaga, če mu 

kakšno navodilo posredujem z melodijo ali humorjem – tak način 

komunikacije je bil učinkovit, deček je naredil želeno (to je seveda 

veljalo za tiste rutine, ki jih je tekom leta že dobro usvojil). 

 

Rezultati z interpretacijo 

Rezultati so bili vidni na celotni skupini otrok, ki so postali bolj 

samostojni in uspešni pri opazovanih nalogah. V nadaljevanju pa se 

bom osredotočila na dečka, ki nas je izzval, da smo iskali učinkovite 

metode dela in strategije pomoči ter si zastavili nove cilje. Pri tem 

dečku se je pokazal velik napredek pri vključevanju v skupino in 

dnevno rutino. Preko vidnih opor je deček veliko bolj samostojen. 

Vidne opore so mu omogočile konkretno predstavo verbalnih 

informacij ter omogočile aktivno udeležbo v dnevni rutini. Od začetka 

izvajanja opisanih metod in strategij ima manj pogoste izpade jeze in 

cviljenja. Učinkovitost pripisujemo predhodnemu natančnemu 

opazovanju in beleženju izpadov, kar nam je omogočilo, da smo z 

doslednim izvajanjem opisanih metod in strategij vplivali na 

zmanjševanje sprožilcev. Predvsem so se izpadi zmanjšali z uporabo 

peščenih ur, preko katerih smo dečku konkretizirati pojem časa, mu 

dali na voljo čas za pripravo na prehod oz. spremembo dejavnosti in 

tako zmanjšali stres med prehodi.  

 

S pomočjo zaigranih socialnih zgodb, ki so bile usmerjene v 

spoznavanje pozitivnih izbir pri reševanju socialnih sporov, je deček 

razvijal strategije iskanja rešitev za reševanje sporov, nekaj jih je znal 

tudi že prenesti v lastne odzive. Velik uspeh pri dečku je bilo lastno 

zavedanje čustev razdraženosti in jeze. Občasno zna sam prepoznati 

svojo jezo in se sam odloči, da gre v kotiček za umiritev in potem 

samostojno pride nazaj. Že uporabi tudi metodo »stiskanja mišic«. 

Deček ima težave pri prenosu naučenega znanja v nove situacije 

(transfer), zato so bile zanj strategije z vidnimi oporami zelo 

učinkovite in ključne za uspešno vključitev v skupino.  

 

ZAKLJUČEK 

S predstavljenimi metodami in podpornimi strategijami smo začeli 

korakati po novi poti. Naredili smo kar nekaj korakov naprej, a vseeno 
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je na koncu treba gledati vnaprej in si zastaviti vedno nove in nove 

cilje. Predvsem smo si v letošnjem vrtčevskem letu zadali, da dečku 

pomagamo spodbujati podaljševanje koncentracije pri dejavnostih, 

ga načrtno navajati na moteče dejavnike v okolju ter ga opremljati s 

strategijami pri spopadanju s stresom. Pri tem ga želimo spodbuditi, 

da prenese strategijo »stiskanja mišic«, iz individualnega umirjanja 

na umirjanje pri skupinskih nesoglasjih. Vsekakor ima vzgojitelj 

pomembno vlogo v otrokovem razvoju in tega se moramo močno 

zavedati.  Z različnimi strategijami, metodami in pripomočki lahko 

uspešno premostimo marsikateri izziv, predvsem moramo imeti željo 

in voljo se kot vzgojitelj neprestano učiti in izpopolnjevati za svoje 

delo ter v otrocih videti njihove sposobnosti in potenciale. A 

verjamem v to, da vsi, ki smo se odločili za delo z otroki, se tega 

zavedamo in je to del nas.  
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Ester Pečarič: Igrajmo se tržnico! 

 

Povzetek: Prispevek nas popelje v svet učenja skozi igro v 

predšolskem obdobju. Sprva bomo spoznali pomen učenja, kot 

posledico notranje motivirane igre, v nadaljevanju pa se osredotočili 

na medpodročno povezovanje različnih vidikov otrokovega razvoja, 

ki poteka tekom igre. V empiričnem delu je predstavljen primer 

medpredmetnega povezovanja pri jesenski dejavnosti, ki smo jo 

poimenovali Igrajmo se tržnico. Pri dejavnosti smo izhajali iz narave 

ter jo prinesli tudi v igralnico. Skozi različne vloge v simbolni igri smo 

spodbujali povezovanje med različnimi vidiki otrokovega razvoja. 

Otroci so se vživeli v branjevce, bankirje, kupce in druge vloge in v 

vsaki pridobivali izkušnje, nova znanja in sposobnosti. Predvsem pa 

so skozi igro gradili zaupanje vase, se učili medsebojnega sodelovanja 

in zavedanje, da je vsak člen v družbi pomemben. 

 

Ključne besede: igra, medpodročno povezovanje, jesenski pridelki, 

tržnica  

 

Abstract: The article takes us into the world of learning through play 

in the preschool period. Initially, we will learn about the importance 

of learning as a result of internally motivated play, and later we will 

focus on the interdisciplinary integration of various aspects of the 

child's development, which takes place during play. In the empirical 

part, an example of cross-curricular integration is presented in the 

fall activity, which we called Igrajmo se tržnico. The activity was 

based on nature and we brought it to the playroom. Through 

different roles in the symbolic game, we encouraged the connection 

between different aspects of the child's development. The children 

immersed themselves in grocers, bankers, buyers and other roles 

and gained experience, new knowledge and skills in each. Above all, 

through the game, they built self-confidence, learned mutual 

cooperation and the awareness that every member in society is 

important. 

 

Keywords: play, interdisciplinary integration, autumn harvest, 

marketplace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



389 
 

UVOD 

Igra je primarna otrokova dejavnost, ki je že sama po sebi cilj. Cilj, ki 

mu pravimo uživanje v danem trenutku. Igra ponuja nešteto 

možnosti in je omejena zgolj z otrokovo domišljijo. Ker otroci pri igri 

izhajajo iz izkušenj, ki so jih v svojem kratkem življenju imeli, je dobro, 

da jim odrasli ponudimo ustrezne pogoje in iztočnice za nadgradnjo 

iger. Že samo z menjavo okolja ali pripomočkov za igro se v njih 

razcveti povsem nova dimenzija mišljenja. V empiričnem delu 

prispevka predstavljam, kako smo v vrtcu uporabili jesenske pridelke 

kot sredstvo za igro v skupini. Igro pa nadgradili s pripravo tržnice, v 

kateri je vsak našel mesto zase. Otroci v skupini so bili stari od tri do 

šest let. Izhajali smo iz narave in temeljili na kurikularni osnovi in 

medpodročnim povezovanjem učenja skozi igro. Dejavnosti, ki jih je 

bilo moč izvesti v naravi, smo izvedli prav tam in ni treba poudarjati, 

da so otroci v njih najbolj uživali. Naravo pa smo prinesli tudi v 

igralnico, kjer smo s pomočjo jesenskih darov narave urili socialne 

veščine, matematične in gibalne spretnosti, naravoslovna znanja in 

jezikovne zmožnosti. Vse skupaj smo povezali v medpredmetno 

povezovanje in nastala je prav zanimiva dejavnost . 

 

Igra 

Igra je osrednja dejavnost predšolskega otroka. Njen smisel je, za 

razliko od dejavnosti odraslih, sam proces in ne končni cilj. Igra 

otroka je notranje motivirana in pomeni doživljanje ugodja, 

realiziranje domišljije v svetu lastnih pravil. Preko igre otrok spoznava 

svet in svojo vlogo v njem, se vživlja v različne vloge in vedno znova 

rešuje težave in konflikte, na katere naleti. Pri igri z vrstniki razvija 

socialne kompetence, v okviru katerih se nahaja sodelovanje, 

samokontrola, empatija in sočasno skozi igro osvaja družbene 

norme, pravila. Igra spodbuja divergentno razmišljanje in vedenje 

predšolskega otroka ter pomembno vpliva na vsa področja 

njegovega razvoja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 15–18). 

Različne tuje znanstvene raziskave preučevanja otroških možganov 

pri igri so dokazale, da (Li, 2022): 

−  igra spodbuja zgodnji razvoj možganov, boljše in zgodnejše 

razumevanje sveta in omogoča boljše temelje za nadaljnji razvoj 

in učenje,  

− povečuje inteligenco otrok, saj se med igro preko pridobljenih 

izkušenj vzpostavi več povezav med nevroni, 

− razvija področje možganov, zadolženih za kreativnost in 

domišljijo ter spodbuja divergentno razmišljanje, 

− izboljša jezikovne in komunikacijske zmožnosti otrok, 

− spodbuja družbeno sprejemljive načine izražanja čustev in 

sprejemanje čustev drugih oziroma empatijo, 

− verjetnost, da bo mentalno zdravje otrok tudi v kasnejših letih 

stabilnejše, je večje 

− in nenazadnje več časa za igro izboljša odnose s starši in drugimi 

ljudmi. 
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Vrste iger 

Od stopnje razvoja, na kateri se otrok nahaja, se zahtevnosti igre med 

seboj razlikujejo. Tako sprva poteka učenje preko tako imenovane 

funkcijske igre, ko otrok manipulira s svojim telesom in z različnimi 

predmeti in tako spoznava svoje oziroma njihove lastnosti. Razvojno 

ji sledijo zahtevnejše igre, kot so konstrukcijska igra (sestavljanje 

različnih konstrukcij) in simbolna igra, pri kateri se otrok vživlja v 

različne vloge, s pretvarjanjem tako preide iz stvarnega v domišljijski 

svet, pri čemer uporablja namišljene predmete, jim dodeli drugačne 

lastnosti in se pretvarja v nekaj novega. V prvem letu je igra 

usmerjena v odrasle oziroma se igra otrok sam, s starostjo pa se 

povečuje potreba po igri z vrstniki, ki imajo nanj vse večji vpliv 

(Bergant, 2017, str. 24 in 25). 

  

Vloga vzgojitelja pri igri 

Otrok se najbolje uči, ko je za učenje notranje motiviran in največja 

notranja motivacija izvira prav iz igre. Posledično sklenemo, da je 

učenje skozi igro v predšolskem obdobju najučinkovitejše orodje 

učenja. Kot smo že ugotovili, med prosto igro poteka celostni razvoj 

otrokovih kompetenc. Pomembno je, da otrokom zagotovimo dovolj 

časa in prostor za igro otrok, jo opazujemo in pridobivamo ob tem 

informacije o posameznem otroku, jih formativno spremljamo. Torej 

smo pri igri aktivni opazovalci. Borič (2010) opozarja, da se vzgojitelji 

v slovenskih vrtcih poslužujemo predvsem dveh oblik dela, in sicer je 

bodisi vzgojitelj tisti, ki pripravi dejavnosti, vodi projekte in pripravlja 

aktivnosti za skupino, bodisi na drugi strani pusti otroke, da se prosto 

igrajo. Pri slednjem pa se v otrokovo igro ne vključujejo kot aktivni 

udeleženec, spodbujevalec višje ravni igre, temveč se v igro vključuje 

zgolj kot opazovalec. Pri prosti igri v vrtcu pa bi bilo pomembno, da 

se izvaja predvsem način dela z aktivno vključenostjo vzgojitelja v igri, 

kjer opazi, da je to potrebno. Vzgojitelji pogosto uporabimo igro kot 

način za uresničevanje kurikularnih ciljev. Tako je odrasel tisti, ki 

otrokom zagotovi pogoje za igro, te pa otroka peljejo k doseganju 

razvojnih mejnikov in vzgojnih ciljev, ki jih vzgojitelj v naprej predvidi. 

Takšna igra mora v otroku vzbuditi notranjo željo po odkrivanju, 

sodelovanju in vsebovati osnovne elemente igre, kakor če bi igra 

potekala prosto (doživljanje ugodja, reševanje konfliktov, težav, 

notranja motivacija za igro). Vzgojitelj na ta način spodbudi, usmeri 

in vodi otroka k razvojno zahtevnejšim igralnim dejavnostim (Borič, 

2010, str. 26). Vzgojitelj se v igro lahko vključuje na različne načine, 

odvisno od cilja, ki ga želi pri določenem otroku ali skupini doseči. 

Tako predlagam nekaj idej za nadgradnjo igre v vrtcu. Odrasli lahko 

posreduje kot: 

− soigralec (se vživi v eno izmed vlog in sodeluje z otroki), 

− usmerjevalec, kadar začuti, da je to potrebno (na primer med 

potencialnim konfliktom usmeri igro in tako nakaže, kako 

problem rešiti oziroma ga preprečiti), 

− opazovalec, ki nadgradi obstoječo igro (pokaže nove načine igre 

…), 
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− motivator (poda otroku idejo kako naprej, kako doseči višjo raven 

igre, ko motivacija pade), 

− začetni organizator igre (otroke spodbudi k drugačni izbiri igre (na 

primer otroka, ki se igra predvsem konstrukcijske igre povabi k 

igri vlog) ali jih razdeli v skupine vrstnikov, ki se sicer redko igrajo 

skupaj), 

− odrasli, ki poda idejo za drugačno igro (bodisi z menjavo igralnih 

sredstev (naravni materiali, nestrukturirani …) ali prostora (v 

gozdu, v drugem prostoru vrtca, parku …).  

 

Na ta način lahko vzgojitelj načrtno spodbuja uresničitev 

posameznega področja otrokovega razvoja, ki pa se pri igri vedno 

povezuje tudi z ostalimi področji.  

 

Medpodorčno povezovanje 

Kurikulum za vrtce razdeljuje dejavnosti na šest področij: 

matematiko, jezik, naravo, družbo, gibanje in umetnost. Cilji 

posameznih področij se skozi izvedene dejavnosti prepletajo med 

seboj in tvorijo celoto – celostni razvoj otrok. Tako vzgojitelji v 

izvedbenem kurikulumu dejavnosti dopolnjujejo in povezujejo v vseh 

fazah izvedbe: v načrtovanju, izvedbi in evalvaciji (Bahovec, et. al, str. 

14). Eno od načel kurikuluma za vrtce je tudi načelo horizontalne 

povezanosti, ki poudarja povezovanje različnih vidikov otrokovega 

učenja in razvoja, kot posledico soodvisnosti in medsebojne 

povezanosti, ki jih je med seboj nemogoče obravnavati zgolj ločeno 

(Bahovec et. al., str. 7). 

 

Igra in učenje v praksi – primer dobre prakse 

V nadaljevanju predstavljam, kako smo povezali igro in učenje v 

heterogeni skupini vrtca. Sprva naj zapišem ozadje osrednje 

dejavnosti, torej tematski sklop, ki je bil podlaga za izvedeno 

medpodročno dejavnost. Pri vseh dejavnostih v skupini je bilo vodilo 

upoštevati načela kurikuluma, izvedene pa so bila v okviru filozofije 

korak za korakom. Torej so dejavnosti potekale po kotičkih, otroci so 

med njimi prosto prehajali in pri posamezni dejavnosti sodelovali 

glede na lastne interese. Vzgojiteljice in otroci skupine starih od 3 do 

6 let smo skozi celo leto urejali vrtiček ob vrtcu. Nanj smo posadili 

različno zelenjavo in cvetlice, jih okopavali, zalivali ter pobirali 

pridelke. Tako smo se jeseni razveselili raznolikih plodov. V okolici 

vrtca pa smo kar sami poskrbeli tudi za grabljenje in pospravljanje 

jesenskega listja, kar je bila prava zabava. Pri tem smo razvijali grobo 

motoriko (predvsem moč, koordinacijo in ravnotežje) ter spoznavali 

zakonitosti narave in urili čut za delo. Eno od zabavnejših iger je 

predstavljala tudi igra z bučami, in sicer nošenje, kotaljenje in 

kegljanje z različno velikimi bučami, s čimer smo se dotaknili 

predvsem področja motorike in družbe. Menim, da je pomembno 

otrokom privzgojiti tudi odnos do dela, kot posledica bivanja v 

skupnosti. Vsak posameznik mora nekaj prispevati k dobremu 

počutju in urejenosti okolice, da lahko sobivamo skupaj. Za 
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sodelovanje pri opravilih in izpopolnitev zbirke različnih plodov smo 

prosili tudi starše. Tako so skupaj z otroci pripravili vsak svojo 

košarico jesenskih pridelkov. Vrtec je namreč lociran na vas in otroci 

so prinesli predstavnike presežka zelenjave v vrtec. Otroci so nato 

posamično predstavili svoje polne košarice drugim otrokom kar v 

jutranjem krogu. S tem so utrjevali poimenovanja plodov, pridobivali 

veščine samozavestnega nastopanja pred skupino ter urili jezikovne 

zmožnosti (razvijali besedni zaklad, utrjevali rabo izrazov ter ustrezno 

tvorbo povedi). V skupinah smo izdelali plakate skupin zelenjave, 

gozdnih plodov in sadja. Na ta način smo utrjevali razvrščanje glede 

na en kriterij in sposobnost timskega dela v skupini. Ni pa nam ušlo 

niti okušanje plodov in spoznavanje le-teh s pomočjo vseh zaznav. 

 

Na področju jezika smo delali tudi s pomočjo doživljanja Ruske 

ljudske pravljice Velika repa, ki so jo otroci samoiniciativno tudi 

zaigrali tekom proste igre. S tem so urili socialne veščine in jezikovne 

spretnosti in tkali naklonjenost literarnim delom. Spoznali smo tudi 

dve deklamaciji na temo jesenskih pridelkov, in sicer: Prepir ter Grah 

in fižolček, ob tem utrjevali sposobnost pomnjenja in spoznavanje 

otroške igrive poezije. Med prosto igro pa so otroci lahko kadarkoli 

samoiniciativno posegli po slikarski platnih in slikali nekaj v naprej 

pripravljenih tihožitij. Na ta način smo spodbujali ustvarjalnost in 

nasprotovali ukalupljanju likovnega izražanja. Pri tem naj omenim še 

pomen samostojnosti pri organizaciji, pripravi in pospravljanju pri 

likovnih dejavnostih. Torej, da otrok poseže po likovnih materialih 

kadarkoli želi, sam pripravi materiale, izbere motiv in tematiko in na 

koncu tudi sam pospravi za seboj. Jesenski pridelki so nam ponudili 

tudi izredno veliko možnosti za spoznavanje sveta matematike skozi 

igro. Otroke sva povabili v raziskovanje matematičnih pojmov in 

razvijanje logično-matematičnega razmišljanja. Nekateri otroci, ki so 

bili starejši in kognitivno bolj razviti, so bili deležni več različnih 

matematičnih izzivov, spet mlajši manj. Slednje sva vodili predvsem 

k utrjevanju posameznih nalog, preden so prešli na druge izzive. V 

nadaljevanju navajam dejavnosti na področju matematike, ki so se 

povezovale tudi z drugimi področji otrokovega razvoja – predvsem z 

naravo, družbo in jezikom. 

 

− Na podlagi zgodbe Velika repa so otroci razvrščali ilustracije 

zgodbe v ustrezni časovni razmak, torej urejali dogodke na 

časovno premico po kriteriju prej – potem. 

− Drevesni diagram je matematični pripomoček za učenje in 

utrjevanje razvrščanja glede na en ali več kriterijev (na primer je 

zelenjava/ni zelenjava, je rdeče barve/ni rdeče barve). Ta metoda 

dela je otrokom skupine že poznana, vseeno pa smo zaradi 

različnih zmožnosti otrok drevesni diagram delali sprva na 

konkretni ravni, torej s pomočjo pravih pridelkov, nato pa tudi 

dvodimenzionalno s pomočjo fotografij. Otroci, ki so ti dve nalogi 

osvojili, pa so dobili nadgradnjo naloge, in sicer razvrščanje glede 

na dva kriterija. S tem smo poleg razvijanja matematičnega 

mišljenja (med drugim utrjevanje barv, razvrščanja, spoznavanja 
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matematičnih pojmov) utrjevali tudi koordinacijo na listu in v 

prostoru. 

− S pomočjo družabne igre Pobarvajmo zelenjavo, ki sva jo 

vzgojiteljici izdelali sami, so otroci šteli pike na kocki ter pike na 

posamezni zelenjavi na listu. Ob ujemajočem številu pik so 

ustrezno pobarvali sadež (s tem so dosegali cilje na naslednjih 

področjih; utrjevanje štetja, koordinacija oko - roka, socialne 

spretnosti sledenja pravilom igre).  

− S pomočjo vseh teh dejavnosti so utrjevali tudi količinske izraze 

(velik, majhen, težek, lahek ipd. Izrazi stopnjevanja: velik, manjši, 

najmanjši). 

− Zelenjavo in sadje so šteli in njihovo število ustrezno označili v 

stolpičnem diagramu, s čimer so utrjevali štetje in branje 

diagrama. 

 

 
Slika 1: Stolpični diagram 

Vir: Lasten 

 

 

Osrednja dejavnost: Igrajmo se tržnico! 

Vrhunec medpodročnega učenja skozi igro pa je bila tržnica. Zakaj? 

Ker smo se jo na željo otrok igrali vsak dan, dokler jesenski pridelki 

niso bili že preveč obrabljeni in načeti. Igro so otroci zares vzljubili in 

se jo iz dneva v dan bolj samostojno igrali ter jo na koncu že povsem 

sami postavili, si razdelili vloge in tudi pospravili. Največji čar in 

potrditev, da je bila izbrana igra za otroke prava, je bila v tem, da sva 

ob opazovanju lahko videli napredek igre, njen razvoj in 

posameznike, ki so se v igri začeli vse bolj izražati in so našli mesto v 

njej. Iztočnico za igo so dali otroci sami, ko sva jih pri prosti igri opazili, 

da pogosto posegajo po prinešeni zelenjavi. Tri deklice so se začele 

igrati, da gredo v trgovino in kupujejo zelenjavo. Ob tem so se 

poslužile košaric, v katerih so večinoma otroci prinesli pridelke v 

vrtec. Sčasoma se je v igro vključilo še nekaj drugih otrok. Vzgojiteljici 

sva po opazovanju notranje motivirane igre dali vse več časa za 

prosto igro otrok in jih postopno spodbujali k višjim nivojem igre z 

vprašanji, kakršna so: 

− S čim boš plačal/a zelenjavo? 

− Koliko stane en krompir? 

− Koliko korenja si kupil/a? 

− Kaj želiš danes skuhati za kosilo? Katero zelenjavo boš torej 

kupil/a? 

Kasneje sva se sami vživeli v vlogo branjevke oziroma prodajalke in 

otrokom pokazali načine komunikacije z vikanjem, jim z vzorom 
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nakazali, kako lahko razvijajo igro. Le-to so otroci skrbno opazovali in 

posnemali brez dodatnih navodil, zgolj z opazovanjem najine igre.  

 

V jutranjem krogu smo začeli pogovor o plačilnih sredstvih in določili 

našo »valuto« in vrednost le-te. Tako smo uporabili zamaške 

plastenk in vsak zamašek je lahko kupil en jesenski pridelek. Nekateri 

otroci so se pri tem sprva lovili, a je bilo zanimivo opazovati 

usmerjanje vrstnikov k pravilnem ravnanju z zamaški. Po nekaj dneh 

smo dodali igri še banko oziroma menjalnico, saj se otrokom kaj hitro 

zmanjkalo zamaškov in je bilo treba znova napolniti njihove 

denarnice. Tako se je igra postopoma razvijala do te mere, da so v 

njej sodelovali vsi otroci in vsak je dobil svoje mesto v njej. Pri sami 

dejavnosti se nama je zdelo zelo pomembno upoštevanje otrokovih 

želja, idej in nivo motiviranosti za igro. Vsak je v njej sodeloval, kolikor 

je želel in na način, ki ga je izbral v okviru možnosti. Igro sva ves čas 

formativno spremljali in otroke po potrebi usmerjali, da je vse 

potekalo pravično in v zadovoljstvo vseh. Skozi igro so otroci nevede 

razvijali veliko matematičnih predstav, in kar je najpomembnejše, so 

vsi otroci našli svoje mesto v skupini, utrjevali prijateljske vezi ter 

postajali samozavestnejši.  

 

Igra je zahtevala veliko časa in prostora in je bilo zato treba v vse faze 

igre aktivno vključiti otroke, kot sledi v nadaljevanju:  

− Priprava prostora 

V igralnici smo umaknili pohištvo ter postavili mize v obliko stojnic, 

banke in trgovine. V škatle smo razvrstili sadje, zelenjavo in gozdne 

plodove ter jih naložili na stojnice. V del igralnice smo postavili košare 

za kupce, pripravili pa smo tudi gumbe, ki so simbolizirali denarna 

sredstva ter improvizirano postavili prostor za blagajno in banko. 

− Razdelitev vlog 

Vse otroke skupne smo vključili v igro, tako da je vsak prevzel eno od 

vlog, ki jih navajam v nadaljevanju. Vloge so si izmenjavali, nekateri 

pa so z veseljem opravljali več ali manj enake vloge. 

− bankirji (polnijo denarnice s petimi gumbi, ki so plačilno 

sredstvo), 

− kupci (številčno izbirajo in poimenujejo pridelke), 

− branjevci (se odzivajo na želje kupcev – prodajajo 

pridelke) in 

− blagajničar (šteje in prireja število pridelkov s številom 

gumbkov). 
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Slika 2: Delo blagajničarja na tržnici 

Vir: Lasten 

 

− Igra 

Med igro so bili vsi otroci nenehno aktivni. Sprva sva jih skozi igro 

vodili, kasneje to ni bilo več potrebno. Napake so tekom igre 

popravljali sami med seboj. V igri so kazali znake ugodja. 

− Pospravljanje igralnice 

Otroci so sodelovali in vsak svojo vlogo prevzeli tudi pri pospravljanju 

igralnice v prvotno ureditev, kar nam je vsak dan vzelo manj časa. 

 

 
Slika 3: Delo branjevcev in kupcev v igri tržnica 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 4: Delo bankirjev v igri tržnica 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Imamo srečo, da živimo v podnebju, ki nam omogoča doživljanje 

štirih letnih časov. Otroci preko narave dobijo nešteto izkušenj in 

vsak letni čas jim nudi neizmerne možnosti učenja in predvsem igre. 

Igre – najpomembnejše in najprijetnejše dejavnosti predšolskih 

otrok. Igre, tako preproste in hkrati kompleksne, kreativne in tudi 

poučne aktivnosti. Dajmo otrokom čas in prostor zanjo. Opazujmo jih 

in se učimo skupaj z njimi! V prispevku smo spoznali le enega od 

načinov, kako se otrokom skozi igro približati, jih slišati in jim 

pomagati pri razvoju skozi igro. Vsak bo našel svojo pot, ko odpre oči, 

ušesa in predvsem srce otroški igri. 
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Klavdija Peklar: Kmetija v igralnici 

 

Povzetek: Otroci v skupini so pokazali veliko zanimanje za živali in 

prevozna sredstva, ki se uporabljajo na kmetiji. Z vzgojiteljico sva se 

glede na dostopnost v okolju, razvojno stopnjo in potrebe otrok 

odločile, da bova večino spodbudnega okolja, ki je otroke spodbujalo 

k raziskovanju ter pridobivanju novih izkušenj in znanj, organizirali v 

igralnici. Pripravili smo kotičke, aktivnosti, didaktična sredstva in 

igrače primerne otrokovi starosti. Otroci so se preko načrtovanih 

dejavnosti, skozi vsa področja Kurikuluma, sproščeno igrali in preko 

igre spoznavali življenje na kmetiji. V teoretičnem delu članka sem 

opredelila otroško igro in njene značilnosti, klasifikacijo iger in 

pomen simbolne igre v predšolskem obdobju. V praktičnem delu pa 

sem predstavila dejavnosti, ki smo jih izvajali v času trajanja 

tematskega sklopa. Dejavnosti sva izvajale s skupino otrok, starih od 

1 do 3 let. 

 

Ključne besede: igra, simbolna igra, prvo starostno obdobje, 

igralnica, tematski sklop,  kotički, kmetija 

 

Abstract: The children in the group showed great interest in the 

animals and means of transport used on the farm. Based on the 

accessibility of the environment, the developmental level and the 

needs of the children, the teacher and I decided to organize most of 

the stimulating environment, which encouraged the children to 

explore and gain new experiences and knowledge, in the playroom. 

We have prepared corners, activities, didactic resources and toys 

suitable for the child's age. Through planned activities, through all 

areas of the Curriculum, the children played in a relaxed manner and 

learned about life on a farm through play. In the theoretical part of 

the article, I defined children's play and its characteristics, the 

classification of games and the importance of symbolic play in the 

preschool period. In the practical part, I presented the activities that 

we carried out during the duration of the thematic section. We 

carried out the activities with a group of children aged 1 to 3 years. 

 

Keywords: play, symbolic play, first age period, playroom, theme set, 

corners, farm 
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UVOD 

V predšolskem obdobju je igra, najpomembnejše aktivno učenje, ki 

otrokom pomaga razumeti svet. Igra je osnovna otrokova potreba in 

skozi svoje večletne izkušnje, pri delu z otroki, sem spoznala, da 

največja motivacija, želja in interes, po spoznavanju nečesa novega, 

izhajajo iz otroka samega. Naloga vzgojitelja je, da otrokom omogoči 

dovolj časa in možnosti, da sam raziskuje in pokaže zanimanje. 

Vzgojitelj lahko s svojim namernim vključevanjem v igro, katere 

pobudniki so otroci, ter kasnejšim načrtovanjem dejavnosti na 

izbrano temo, pomembno vpliva na razvoj predšolskih otrok. Otroci 

so med prosto igro, sami večkrat pokazali interes za igro s traktorji in 

željo, po spoznavanju domačih živali, zato sem sledila njihovi 

motivaciji in jih skozi načrtovane dejavnosti in pripravljene kotičke, 

spodbudila k raziskovanju in spoznavanju življenja na kmetiji. Ker so 

skupino obiskovali otroci prvega starostnega obdobja (1–3 leta), smo 

dejavnosti načrtovali glede na njihove razvojne sposobnosti. Največ 

poudarka smo dali na igro, v pripravljenih kotičkih, kjer sta 

prevladovali samostojna in vzporedna igra. S pomočjo pripravljenih 

didaktičnih materialov v določenih kotičkih pa so se otroci učili in 

razvijali predvsem, skozi simbolno oz. domišljijsko igro. Otrokom smo 

ponudili tudi krajše skupne in skupinske igre s pravili, s katerimi smo 

spodbujali njihovo vztrajnost, potrpežljivost in socialno interakcijo. 

 

 

 

Opredelitev in značilnosti otroške igre 

Kurikulum za vrtce (1999) igro definira, kot otroško dejavnost, ki se 

izvaja zaradi nje same, spremeni odnos do realnosti in je notranje 

motivirana, svobodna in odprta ter za otroka prijetna. Igra je 

dejavnost, ki predstavlja skupek vseh načel predšolske vzgoje. 

Otroška igra je v literaturi opredeljena z različnimi definicijami. 

Devjak in Berčnik (2018), navajata, da je vsem opredelitvam skupno, 

da igra predstavlja svobodno dejavnost, ki je notranje motivirana, 

spontana in postavlja otroka v aktivno vlogo. Igra je svobodna 

dejavnost, brez določenega cilja, otroci v njej uživajo in se igrajo 

zaradi lastnega zadovoljstva. Pri tem je pomemben potek igre, ki jo 

otroci vodijo s svojimi predstavami, zato je igra pogosto domišljijska 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Otroci se ne igrajo z namenom, 

da bi razvili svoje sposobnosti ali da bi naredili kak izdelek trajne 

vrednosti. Igrajo se zato, da zadostijo notranji potrebi. L. Marjanovič 

Umek in M. Zupančič (2001), poleg definicije, da je igra svoboden akt, 

ki ni povezan s procesi neposrednega zadovoljevanja potreb in je 

omejen na svoj svet, poudarjata tudi, da je igra odvisna od določene 

stopnje telesnega in mentalnega razvoja. Igra je otrokova notranja 

potreba in vpliva na vsa področja razvoja: kognitivni razvoj, telesno- 

gibalni razvoj, socialni razvoj ter čustveni in duševni razvoj. Otroška 

igra je notranje motivirana, prijetna, brez zunanjega določenega cilja, 

svobodna in spontana, ki zajema veliko različnih značilnosti. Avtorja 

Nemec in Kranjc (2017) navajata pet osnovnih značilnosti igre: 
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− namernost (vse kar otrok med igro počne ima nek namen, npr. 

zgradi stolp, nahrani dojenčka), 

− usmerjenost na predmete (otrok v igri uporablja konkretne 

predmete in predmete, ki si jih predstavlja v svoji domišljiji), 

− odsotnost posledic (igra se izvaja zaradi nje same in ne zaradi 

posledic),  

− notranja motivacija (ker je igra otrokova notranja potreba, je 

otrok za igro notranje motiviran in se ne igra zaradi rezultata), 

− oblikovanje alternative stvarnosti (za igro je značilna domišljija in 

ustvarjalnost, zato namišljene in alternativne igralne situacije, 

pogosto izhajajo iz vsakdanjega življenja). 

 

Klasifikacija iger 

Otrokov način igranja je v veliki meri pogojen z otrokovo starostjo 

oziroma njegovo razvojno stopnjo. Klasifikacije se zato med avtorji 

delno razlikujejo. Vrste igre lahko ločimo glede na vsebino igre in 

glede na otrokovo socialno udeležbo. Kavčič (2004) glede na vsebino 

opredeljuje pet vrst igre: 

1. Funkcijska igra: oziroma zaznavno - gibalna igra, prevladuje v 

prvih dveh letih otrokovega življenja. Otrok v igri rokuje s 

predmeti, preizkuša njihove 

zaznavne značilnosti in funkcije (npr. otipanje, prijemanje, 

metanje …) ter 

razvija svoje gibalne sposobnosti in spretnosti (npr. tekanje, 

skakanje, 

metanje …). 

2. Konstrukcijska igra: pojavi se v drugem letu starosti, za igro je 

značilno, da otrok gradi, oblikuje in sestavlja na podlagi 

določenega cilja, pri čemer si razvija jezikovno in spoznavano 

področje. 

3. Simbolna igra: ali domišljijska igra, je igra v kateri otrok za igranje 

uporablja 

simbole. Pojavljati se začne že konec prvega leta otroke starosti 

in močno 

zaznamuje obdobje zgodnjega otroštva. Otrok se npr. igra z 

namišljenimi 

predmeti, predmetom pripisuje lastnosti, ki jih nimajo, si izmišlja 

situacije v igri 

in igra igro vlog. 

4. Dojemalna igra: je igra, kjer otrok sledi enostavnim navodilom, 

opazuje, 

posluša, posnema … Dojemalna igra se pojavi po šestem mesecu 

otrokove 

starosti, s kasnejšim razvijem otroka, pa postane bolj celovita, ker 

je povezana 

z govornim in socialnim razvojem.  

5. Igre s pravili: se začnejo pojavljati okrog tretjega leta starosti, 

enostavne igre s pravili pa se otrok igra že po drugem letu 

starosti. V teh igrah se otrok uči razumeti in upoštevati vnaprej 
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odločena pravila in se s tem uči nadzorovati svoje vedenje on 

odzive v različnih situacijah.  

 

Otrok je v igralni situaciji kot socialno bitje vedno udeležen tudi v 

različne socialne odnose. Na podlagi opazovanja socialnega vidika 

igre predšolskih otrok Kavčič (2004), opredeljuje šest vrst igre: 

1. Igra brez udeležbe: otrok je v igralni situaciji, a se ne igra, ampak 

v okolju opazuje nekaj drugega. 

2. Opazovalna igra: otrok opazuje igro drugih otrok, vendar v igro ni 

aktivno vključen. 

3. Samostojna igra: otrok se igra sam, drugi otroci v igro niso 

vključeni, ta igra prevladuje do drugega leta starosti. 

4. Vzporedna igra: se pojavi med drugim in tretjim letom starosti, 

otrok se samostojno igra v bližini drugih otrok. Otroci se igrajo s 

podobnimi igračami, a pri tem ne vplivajo drug na drugega. 

5. Asociativna igra: začne naraščati po tretjem letu starosti, otrok se 

igra z drugimi otroki, se z njimi pogovarja o igri, igra je podobna 

ali celo enaka, vendar otroci v igri ne sledijo enakemu cilju in si 

ne razdelijo nalog. 

6. Sodelovalna igra: otroci se igrajo v skupini, igra ima skupen cilj, v 

igri si otroci razdelijo delo in prevzamejo različne vloge. 

 

Pomen simbolne igre za predšolskega otroka 

Marjanovič in Zupančič (2001) navajata, da simbolna igra predstavlja 

vrhunec otroške igre, v kateri otrok izraža tisto, kar ga obkroža in se 

okoli njega dogaja. Simbolna igra je najbolj tipična za otroke v 

starostnem obdobju od dveh do šestih let in je posledica otrokovega 

prilagajanja fizičnemu okolju ter pravilom in interesom odraslih. 

Simbolna igra spremlja otroka skozi celo predšolsko obdobje in je 

neposredno povezana z otrokovim mišljenjem, umom in govorom 

(Levačič, 2013). Otroci z uporabo simbolizma v igri reprezentirajo 

dejanje, predmet, osebo ali pojav iz domišljijskega ali realnega sveta. 

Igro lahko usmerjajo nase, na igrače, na druge osebe, ali na nekaj 

izmišljenega. V drugem letu otroke starosti, otrok pri simbolni igri 

razvije neposredno imitacijo, kar pomeni, da posnema dejavnost, ki 

jo je zaznal v okolju. Za simbolno igro je pomembno tudi vztrajanje 

otrok, socialne interakcije in spodbudno okolje v vrtcu (Marjanovič, 

Zupančič, 2001). Ustrezne pogoje za izvedbo simbolne igre v vrtcu, 

zasledimo tudi v načelih predšolske vzgoje po Kurikulumu (1999), kar 

nam omogoča fleksibilnost kurikuluma predšolske vzgoje in 

poudarek na spodbujanju govora. A. Levačič (2013), cit. po 

Marjanovič in Zupančič (2006) navaja, kaj je pomembno za 

kakovostno igro in simbolno igro v vrtcu: 

− čas, prostor (kotički), igrače in igralni material, 

− ustrezen in raznolik kurikulum (različne igralne izkušnje, 

ravnotežje med vzgojiteljem in otrokovimi namerami), 

− primerna kombinacija dejavnosti in izkušenj na gibalnem , 

miselnem in socialnem področju (izbere jih otrok, ponudi jih 

vzgojitelj), 

− podpora za spoznavanje vrstnikov, odraslih, 
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− možnosti za razvoj zaupanja in samospoštovanja, 

− možnosti za razvoj odgovornosti za učenje in vedenje (izbire, 

odločitve, načrtovanje, prošnja za pomoč, nudenje pomoči 

drugim), 

− spoštovanje s strani drugih oseb, 

− visoko usposobljeni vzgojitelji, 

− vloga vrstnikov (poznavanje vrstnika, spol in starost, 

heterogenost skupin), 

− predhodne izkušnje otrok. 

 

Vloga vzgojitelja pri igri 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je vloga vzgojitelja opisana kot zahtevna 

in kompleksna, ker predstavlja pomemben element v vzgojno – 

izobraževalnem procesu predšolske vzgoje. Vzgojitelji so ves čas z in 

med otroki in z svojo strokovno usposobljenostjo, razgledanostjo, 

osebnostmi lastnostmi in vrednotami, komunikacijo in vedenjem, 

dajejo vzgled otokom. Vzgojitelj se mora tudi pozitivno odzvati na 

otrokova vprašanja in želje, spodbujati k delitvi idej in izkušenj, 

pozorno in spoštljivo poslušati ter uporabljati pozitivne usmeritve in 

navodila, ki pripomorejo k ustrezni neodvisnosti otrok pri igri. 

Velikokrat vzgojitelj pri igri otroka ni aktiven, ampak igro opazuje in 

razmišlja ter posameznemu otroku nudi ustrezne spodbude. Pri delu 

v vrtcu je vzgojitelj prevečkrat usmerjen v načrtovane dejavnosti za 

otroke, kar otrokom onemogoča uveljavljati svoje ideje in želje pri 

igri. In ker je igra po definiciji spontana in svobodna aktivnost, je zelo 

pomembno, da vzgojitelj otrokom omogoči veliko proste igre, ki je ne 

usmerja z nenehnimi navodili in poskusi spreminjana ter popravljanja 

otrokove aktivnosti pri igranju. Pri mlajših otrocih je spodbuda za igro 

učinkovitejša, s strani vzgojitelja, pri starejših pa veliko vlogo nosi 

spodbudno okolje in igralni material. Kadar vzgojitelj opazi, da igra 

med otroki, več časa ostaja na isti ravni, se ne spreminja, lahko igro 

spodbudi, usmeri in s tem otrokovo igro vodi k razvojno višjim in 

zahtevnejšim ravnem igranja. Torej vzgojitelj se lahko aktivno vključi 

v igro, tako da z določeno vlogo otrokom demonstrira igranje, 

vzgojitelj spremlja igro in s pobudami pomaga otrokom oblikovat 

njihove vloge v igri. Vzgojitelj lahko tudi pomaga otrokom odigrati 

znano pravljico ter jih uči raznih spretnosti, povezanih z dejavnostmi 

v določeni igri. Kastelic (2019), poudarja, da so najbolj bogate 

izkušnje, neposredne izkušnje, ki jih otrok pridobi pri igri z vrstniki. 

Včasih se nam zdi, da moramo otroku pomagati pri vključevanju v 

igro, zavedati pa se moramo, da odrasli nismo ves čas prisotni, in da 

preveliki posegi v skupinsko dinamiko, lahko naredijo več škode kot 

koristi. In za spodbujanje otrokove ustvarjalnosti, je dobro, da je 

otroku včasih tudi dolgčas in si sam poišče igro oz. zaposlitev. 

 

Primer dobre prakse – dejavnosti v času trajanja tematskega sklopa 

Kmetija v igralnici 

Motivacija za načrtovanje tematskega sklopa je izhajal iz otrok samih. 

Otroci so imeli med igračami na razpolago prevozna sredstva in 

plastične živali. Med prosto igro, so otroci velikokrat posegali po igri, 
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kjer so živali prevažali in jih hranili. Prav tako smo opazili veliko 

zanimanje za živali v knjižnem kotičku, kjer so otroci spontano 

posegali po slikanicah, se zanimali za poimenovanje živali in njihovo 

oglašanje. In ker so našo skupino obiskovali tudi otroci, ki živijo v 

bližini kmetij in se življenjem na kmetiji srečujejo v vsakodnevnem 

okolju, smo se odločili, da bomo to temo skupaj podrobneje spoznali 

in raziskali. 

Zaradi različnih dejavnikov, kot je starost otok (1–3 leta) in okolja v 

katerem je vrtec (ni vsakodnevnega dostopa do kmetije), smo se 

odločili, da bomo kmetijo preko kotičkov in igre, ustvarili v naši 

igralnici. Vzgojiteljice smo načrtovale raznolike in bogate dejavnosti, 

pripravile primerne prostore, materiale in igrače ter otroke ves čas 

spodbujale k igri in raziskovanju. In ker so skupino obiskovali otroci 

različnih starosti, smo dejavnosti, igre in materiale za igro v kotičkih, 

pripravili glede na njihove razvojne sposobnosti. 

 

Načrtovane dejavnosti po področjih Kurikuluma 

V načrtovane dejavnosti smo vključevali vsa področja Kurikuluma, ki 

so se ves čas prepletala. Preko kotičkov in vodenih dejavnosti smo 

otroke ves čas spodbujali, da so z lastnim raziskovanjem in aktivnim 

vključevanjem na različne načine spoznavali, spoznavali življenje na 

kmetiji. Pri vodenih dejavnostih smo spodbujali predvsem skupno 

igro, med prosto igro in igro v pripravljenih kotičkih pa so se otroci 

učili predvsem skozi simbolno oz. domišljijsko igro. 

 

Gibanje 

Na področju gibanja smo vključevali cilje: sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja, uvajanje otrok v igre s pravili, ustvarjalno 

gibanje in ponazarjanje predmetov in živali ter razvijanje prstne 

spretnosti. V vsakodnevno razgibavanje smo vključevali igro Kocka 

Domače živali gibalno ponazarjanje ob pesmici Na kmetiji je lepo. 

Otroci so ob gibalni kocki Domače živali, gibalno ponazarjali gibanje 

živali in jih pri tem tudi poimenovali, opisovali in posnemali. S 

pesmico Na kmetiji je lepo, smo se gibali ob glasbi in ob slikovnem 

prikazu posameznih živali.  Z daljšim sprehodom smo obiskali tudi 

bližnjo kmetijo, kjer so si otroci imeli možnost ogledati ovčke in 

nahraniti kokoši. Starejšim otrokom smo ponudili tudi igro s semeni, 

kjer so si z razvrščanjem semen v slano testo, razvijali prstne 

spretnosti. 

 

 
Slika 1:  Razvrščanje semen 

Vir: Lasten 
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Jezik 

Na področju jezika smo dali poudarek na razvoj in uporabo 

komunikacije, na iskanje informacij preko knjig ter na izražanje s 

kretnjami in gibi telesa. V knjižnem kotičku smo otrokom pripravili 

slikanice in knjige, preko katerih so spontano spoznavali informacije 

o živalih in kmetiji. Knjige in slikanice smo vključevali v aktivnosti ob 

jutranjem zbiranju v igralnici in v času prehoda med aktivnostmi 

(čakanje na malico, kosilo …). V tem kotičku so otroci imeli na 

razpolago tudi tiho knjigo Na kmetiji, ki jim je poleg spoznavanja 

življenja na kmetiji, omogočala tudi aktivno vključevanje ob ogledu 

knjige. Seznanili smo se tudi z izštevankami Didel- didel dajčka in En 

kovač, ki smo jih vključevali ob obrokih, ter otroke tako spodbudili k 

vzornemu obnašanju pri obrokih in potrpežljivosti. Otroci so 

izštevanke osvojili in jih med prosto igro tudi večkrat spontano 

uporabljali. 

 

 
Slika 2: Tiha knjiga Na kmetiji 

Vir: Lasten 

Umetnost 

Pri razvijanju umetniškega področja smo si kot glavni cilj zastavili, 

razvijanje umetniške predstavljivosti z zamišljanjem in ustvarjanjem. 

Ob pesmici na Kmetiji je lepo, smo otroke spodbujali, da so po svoji 

domišljiji, ponazarjali domače živali, seznanili smo se tudi z več 

pesmicami o živalih na kmetiji, ki smo jih vsakodnevno prepevali in 

se ob njih ustvarjalno gibali. Ob pesmici Zajček Zlatko smo posneli 

svoj film, v katerem so otroci gibalno ponazarjali posamezne dele 

pesmice. Posnetek smo na zaključni prireditvi delili tudi z starši. Za 

likovni izdelek smo izbrali odtis dlani, ki je predstavljal domačo žival 

po izbiri otroka. Otroci so ustvarjalno, po svoji zamisli, po sliki 

razporedili tudi naravne materiale, ki so predstavljali zavetje in hrano 

za žival. 

 

 
Slika 3: Odtis dlani domača žival 

Vir: Lasten 
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Družba 

Skozi celo šolsko leto, smo področju družbe dajali velik pomen, ker 

vemo, da se otroci ob redni dnevni rutini, upoštevanju pravil in 

spoštovanju drug drugega, počutijo varne in sprejete. 

Poudarek smo dali predvsem na skupinskih igrah in spodbujali 

simbolno igro v pripravljenih kotičkih. Kot skupinsko igro smo večkrat 

vključili igro Urno na konjiča, kjer so otroci potrpežljivo čakali, da so 

prišli na vrsto za jahanje konjička. Najbolj pa se je področje družbe 

izrazilo v kotičkih, kjer je prevladoval simbolna igra otrok. Otroci so 

se igrali s traktorji, plastičnimi figurami živali, rokovali z senom, 

ponazarjali ovčko z vatiranci in se preizkušali v molzenju krave. 

 

 
Slika 4: Ovca in krava 

Vir: Lasten 

 

Narava 

Naravo smo spoznavali v vseh njenih raznolikostih in z prinašanjem 

živih bitij v igralnico otrokom tudi omogočili, da so jih spoznali z vsemi 

svojimi čutili. Preko različnih dejavnosti so otroci spoznali domače 

živali na kmetiji, ob obisku kmetije hranili ovčke in kokoške, dan v 

igralnici preživeli s hrčkom in zajčkom ter sodelovali in spoznali tudi 

način in pomen sajenja zelenjave za živali in ljudi. In ker veliko otrok, 

danes nima možnost videti kako nastaja seno in zakaj se uporablja, 

smo si pripravili tudi kotiček s senom, spoznali kako nastane in otroke 

spodbujali k igri. 

 

 
Slika 5: Obisk zajčka 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 6: Obisk kmetije 

Vir: Lasten 
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Matematika 

Področje matematike smo vključevali v vsakodnevno igro. V kotičke 

smo pripravili različne didaktične igre, ki so otroke spodbujali k rabi 

matematike v igri. Otroci so pokazali velik interes za igro s senzorno 

škatlo, kjer so presipavali semena v različne posode, z različno 

velikimi odprtinami in jih tehtali s tehtnico. Ostale didaktične igre po 

kotičkih: iskanje sence domače živali, razvrščanje figur živali na 

fotografije, razvrščanje slik hrane živali v posamezne škatle, sajenje 

korenčka (vtikanje kosmatih žičk v škatlo). 

 

 
Slika 7: Razvrščanje figur živali 

Vir: Lasten 

 

Kotički za igro 

- Knjižni kotiček: 

- slikanice in knjige o življenju na kmetiji, 

- knjiga Na kmetiji. 

- Kotiček za simbolno igro: 

- igrače traktorji in avtomobili, 

- kocke gradniki, 

- figure domače živali, 

- škatla s senom. 

- Kotiček z didaktičnimi igrami: 

- senzorna škatla s semeni (presipavanje, tehtanje), 

- razvrščanje semen v slano testo, 

- razvrščanje figur živali po fotografijah, 

- iskanje živalskih senc. 

- Kotiček za najmlajše: 

- nameščanje vatirancev na ovčko, 

- domišljijska igra (molzenje krave). 

 

 

 
Slika 8: Simbolna igra s senom 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Ves čas trajanja tematske sklopa so bili otroci za vse dejavnosti in igro 

zelo motivirani in željni novega znanja in izkušenj. Menim, da je 
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največji doprinos k temu, prispevala njihova motivacija oz. želja po 

spoznavanju kmetije. Velikokrat se zgodi, da vzgojitelji otrokom sami 

predstavimo neko izhodišče in jih nato vodimo in usmerjamo skozi 

načrtovane dejavnosti. In ob močni želji, da otroke naučimo čim več 

in jim nudimo možnost razvijanja na vseh področjih, pozabimo, da 

imajo otroci svoje interese in ideje za igro. Skozi ta tematski sklop 

sem spoznala, da sta za otroke prosta in simbolna igra zelo 

pomembni. Otroci so bili ves čas ustvarjalni pri igranju, posnemali so 

že znane prizore in okolja, v igranje vključevali nove pridobljene 

informacije in pri sami igri tudi sodelovali in si razvijali spoštovanje 

drug do drugega. Živali oz. živa bitja so otrokom blizu, žal pa nimajo 

vsi možnosti, da ob njih odraščajo. Zato se mi je zdelo zelo 

pomembno, da so imeli otroci možnost obiskati živali na kmetiji in 

preživeti dan v vrtcu skupaj z zajčkom in hrčkom.  

 

Otroci so skozi različne dejavnosti pridobili veliko, novih in bogatih 

izkušenj, ker je bila motivacija otrok, za igro v kotičkih, še vedno zelo 

močna, smo jim pripravljene kotičke pustili za nadaljnjo igro še več 

časa in jim s tem omogočili razvoj in ustvarjalnost na različnih 

področjih po lastnem interesu. 
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Sandra Pentek: Anksioznost v šoli 

 

Povzetek: Anksioznost doživljamo skoraj vsi, a različno intenzivno. 

Kadar stres in napetost ogrožata našo storilnost in omejujeta 

sposobnosti, je dobro, da se tega zavemo in poskušamo storiti vse, 

da to stanje odpravimo. V šoli in šolski situaciji na doživljanje 

anksioznosti pomembno vpliva tudi učitelj s svojimi osebnostnimi 

lastnostmi, stilom poučevanja ter ravnanji, ki med drugim lahko 

izzovejo večjo ali manjšo anksioznost pri učencih. Učenci, ki se 

soočajo z učnimi težavami zaradi prevelike anksioznosti, se pogosto 

počutijo utesnjene in se pretirano bojijo neuspeha. Primanjkuje jim 

zaupanja vase in notranje trdnosti, zato potrebujejo nenehno 

usmerjanje in potrjevanje. Običajno si postavljajo previsoke cilje, 

neuspeh pa jih popolnoma zlomi. V članku predstavljam anksioznost 

(posebej izpostavim tudi testno anksioznost) ter strategije in 

metode, ki so primerne pri delu z učenci z anksioznostjo in ki se jih 

poslužujem tudi sama pri svojem delu z učenci, ki se srečujejo s 

tovrstnimi težavami. 

 

Ključne besede: anksioznost, anksioznost v šoli, testna anksioznost 

 

Abstract: Almost everyone experiences anxiety, but at different 

intensity level. When stress and tension threaten our productivity 

and limit our abilities, it is good to be aware of this and try to do 

everything to eliminate such situation. In school or in different school 

situations, anxiety experienced by pupils can be significantly 

influenced by the teacher, his personality traits, teaching style and 

behavior, which, among other things, can provoke greater or lesser 

anxiety levels. Pupils who experience learning difficulties due to 

excessive anxiety, often feel restricted and can express exaggerated 

fear of failure. They lack self-confidence and inner strength, and need 

constant guidance and validation. They usually set their goals too 

high, while failure completely breaks them down. In the article 

below, I present anxiety (I also highlight test anxiety) and appropriate 

strategies and methods which should be used when working with 

pupils with anxiety. Methods described below, are methods which I 

also use when dealing with pupils who experience such problems. 

 

Keywords: anxiety, anxiety in school, test anxiety 
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UVOD 

Anksioznost pri učencih lahko spodbujajo notranji (biološki) in 

zunanji (okoljski) dejavniki. Izvori anksioznosti pri učencu se 

povezujejo s štirimi področji: učenec, družina, učitelj in šola. Iz tega 

izhaja, da ima šola z učitelji velik vpliv na pojav anksioznosti. 

Strokovni članek na temo anksioznosti sem se odločila napisati, da bi 

olajšala delo vsem pedagogom in učiteljem, ki se pri svojem delu 

srečujejo z učenci, ki se spopadajo z anksioznostjo. Kot specialna 

pedagoginja se veliko srečujem s tem področjem in se zavedam, kako 

zelo pomembno je prepoznati težave ter učencu nuditi ustrezno 

pomoč in podporo, s pomočjo katere bo lažje kompenziral in obvladal 

svoje težave. Pri učencih z anksioznostjo se poleg primarnih težav 

večkrat pojavijo še spremljajoče težave, ki so povezane s številnimi 

neuspehi učencev, zato je še toliko bolj pomembna pomoč 

strokovnjaka, ki otrokove težave pravočasno prepozna. 

 

V času, v katerem živimo, ima šolski uspeh vse večji pomen. Že zelo zgodaj 

se otroci pričnejo zavedati pomena učne uspešnosti, saj jih o tem nenehno 

opominjajo tako starši kot učitelji. V šolah so ocene velikokrat edino merilo 

učenčevega znanja in vse to povzroča na otroke velik pritisk in velikokrat 

pojav določenih težav, povezanih z anksioznostjo. 

 

Testna anksioznost 

Anksioznost razumemo kot neprijetno čustveno stanje. Testna anksioznost 

je potemtakem neprijetno čustveno stanje, ki ga vzbuja ocenjevanje 

znanja. Pogojena je z zaskrbljenostjo in emocionalnim neugodjem ob 

preverjanju in ocenjevanju znanja, merjenju sposobnosti in ostalih 

dosežkov. Je splošen občutek prekomerne živčnosti, zaskrbljenosti in 

strahu, ki se lahko pojavi pred, med ali po ocenjevanju znanja (Puklek 

Levpušček, 2006). V šolah smo priča vse višjim učnim zahtevam, zato je 

testna anksioznost vse bolj razširjen pojav, ki predstavlja enega izmed 

pomembnih dejavnikov tveganja za otrokovo telesno in duševno zdravje. 

Otrok v testni situaciji doživlja bojazen in telesni nemir, situacijo dojema 

kot ogrožajočo in je obremenjen z negativnimi mislimi, kar med drugim 

vpliva tudi na njegovo uspešnost pri izkazovanju znanja (Puklek Levpušček, 

2006). 

 

Za anksiozne učence je v šolski situaciji značilno, da:  

− so napeti, se težko sprostijo ter tožijo za telesnimi težavami;  

− se lahko izogibajo šolskemu delu, ga odlašajo zaradi strahu, da ga 

ne bi opravili dovolj dobro;  

− se pretirano zaskrbljeni, nerealistično ocenjujejo lastne 

zmožnosti, pretirano poudarjajo pretekle napake in tudi v 

prihodnosti pričakujejo neuspehe;  

− potrebujejo nenehno odobravanje s strani odraslih;  

− njihov strah pred šolo se občasno pojavlja v situacijah, ko so 

zaskrbljeni, da ne bodo dovolj uspešni; 

− težijo k perfekcionizmu in se izogibajo manj strukturiranim 

zahtevam;  

− ne zaupajo vase, so odvisni od mnenja drugih, pretirano so 

obremenjeni s pravilnim in sprejemljivim vedenjem (Hribar in 

Magajna, 2011). 
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V učnem okolju lahko k pojavu testne anksioznosti prispevajo tudi 

prevelika količina informacij, ki se jih je potrebno naučiti, prekratek 

čas za pisanje, postavljanje težkih vprašanj, nejasen kriterij 

ocenjevanja ter strogost in subjektivno ocenjevanje učitelja. Tudi 

negativna stališča staršev, konfliktni odnosi v družini, pretiran nadzor 

in oviranje samostojnosti otroka, pretirano kritiziranje ter 

pripisovanje krivde otroku za neuspeh lahko pomembno prispevajo 

k pojavu testne anksioznosti, ki jo je pri otroku pomembno 

prepoznati in mu na ustrezen način pomagati (Hribar in Magajna, 

2011). 

 

Kot specialna in rehabilitacijska pedagoginja izvajam z učenci 

individualne ure dodatne strokovne pomoči, kjer jih dobro spoznam 

in zato hitreje prepoznam anksiozne posameznike. Na individualnih 

urah se poslužujem različnih metod in strategij obvladanja 

anksioznosti ter učence učim tehnik sproščanja. 

 

 

Metode in strategije, ki so se izkazale kot uspešne pri mojem delu z 

učenci, ki se spopadajo s testno anksioznostjo: 

Ozaveščanje: anksioznosti se je treba zavedati. Vedeti moramo, da 

gre do določene mere za normalen pojav, ki ga doživljamo vsi, in da 

velikokrat izzveni sama od sebe ali pa se zmanjša. Moj cilj ni popolna 

odprava anksioznosti, ampak njeno znižanje na nivo, ki za učenca ni 

škodljiv. Učencu vedno poudarim, da mora svojo stisko ozavestiti, 

nikakor pa je ne sme potlačiti, saj na ta način svoje težave le poglobi. 

Učenje učenja: dokazano je, da je testna anksioznost manjša, kadar 

učenec obvlada gradivo – če je učenec na ocenjevanje dobro 

pripravljen, se praviloma slednjega ne boji. Na individualnih urah 

svoje učence učim učenja in usvajanja uspešnih strategij učenja ter 

zapomnitve in se z njimi pripravljam na ocenjevanja znanja. Snov po 

potrebi dodatno razložim, učencu pomagam pri pripravi zapiskov ali 

miselnih vzorcev ter pridobljeno znanje z njim dodatno utrjujem. 

Sprostitev telesa ali postopno mišično sproščanje: gre za zavestno 

sproščanje mišic v dveh korakih – prvi korak je krčenje določene 

mišične skupine, drugi korak pa sproščanje (Tančič Grum, b. d.). 

Učence učim mišičnega sproščanja celotnega telesa in na ta način 

vplivam na zmanjšanje testne anksioznosti. Za izvedbo mišičnega 

sproščanja potrebujem zadosti časa (celotno šolsko uro), saj najprej 

tehniko učencu podrobno predstavim in ubesedim, učenec pa hkrati 

z menoj opravlja vaje. Vajo sprostitve telesa ponoviva z učencem vsaj 

enkrat na teden, učenčeva naloga pa je, da jo izvaja tudi doma. 

Dihalna tehnika: učenje pravilnega dihanja kot tehnike, ki se je 

poslužujemo, kadar želimo zmanjšati svojo napetost. Pri tem je 

potrebno globoko zajeti dih skozi nos ter počasi izdihniti skozi usta in 

se hkrati osredotočati na potovanje zraka v telesu (Zupančič Tisovec, 

b. d.). Ta vaja se je pri mojem delu izkazala kot zelo učinkovita, saj se 

je učenci zelo radi poslužujejo in jo uporabljajo, kadar občutijo 

določeno napetost. Tudi tehniko pravilnega dihanja je potrebno 
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utrjevati, učencem predlagam, da to počnejo na dnevni bazi (vsaj 5 

minut na dan). 

Vizualizacija: s tehniko vizualizacija pomirjujočega kraja želimo s 

pomočjo ustvarjanja pomirjujočih miselnih podob doseči miselno 

sproščenost, posledično pa tudi sproščenost na telesni in drugih 

ravneh (Tančič Grum, b.d.). Učence vodim skozi vizualizacijo bodisi 

lepega kraja bodisi nečesa, kar si sami zaželijo. Učenci se pri tem 

udobno namestijo, zaprejo oči, poslušajo vizualizacijo ter si 

predstavljajo, da so oni sedaj na tem lepem, sproščujočem mestu. 

Igra vlog: učinkovita metoda, kadar strah še ni dobil fobičnih 

razsežnosti. Z učencem zamenjava najini vlogi – tako jaz odgovarjam 

na vprašanja in rešujem naloge, on pa jih vrednoti. Igra vlog prinaša 

veliko koristi, saj učenec uri svoje znanje in se privaja podobnim 

razmeram.  

Razgovor: z učenci vzpostavim odnos zaupanja in varnosti. Ko to 

dosežem, mi učenci lažje zaupajo svoje tegobe in stiske, jaz pa jih pri 

tem aktivno poslušam in sem sočutna. Po iskrenem pogovoru 

napetost začasno popusti.  

Pozitivni pristop: z učenci se osredotočamo na tisto, kar lahko 

dosežejo. Pri tem jih učim postavljanja realnih in uresničljivih ciljev.  

Prevzemanje nadzora: učence učim načrtovanja, organizacije in 

pravilne časovne razporeditve njihovega dneva/tedna (urniki, 

beležka, označevalci ipd.). 

Sprostitveni odmori: poslušanje glasbe, joga, sanjarjenje ipd. – 

učence učim poiskati način, ki jih sprošča. 

Skrb za zdrav življenjski slog: poudarek dajem tudi na to področje 

skrbi za zdravje, in sicer zauživanje zadostne količine vode, pravilno 

prehrano, kvaliteten spanec, fizično aktivnost (telovadba), ki naj bo 

redna in vsakodnevna (vsaj pol ure na dan).  

Preusmerjanje skrbi in tesnobnosti: učence naučim tehnik 

načrtnega preusmerjanja misli na npr. kaj lepega ali pa da se 

posvetijo dogajanju okoli sebe (poslušajo sogovornika, razmišljajo o 

zadevi, o kateri se pogovarjajo ipd.). Pri tem je pomembno, da učenec 

zazna svoje anksiozne misli, jih ozavesti in jih zavestno preusmeri v 

nekaj drugega (v nekaj, kar ga zamoti in sprosti). 

 

Kadar želimo pomagati učencem, ki se spopadajo z anksioznostjo, je 

pomembno, da tudi sami dobro poznamo tehnike (metode) in njihov 

namen ter cilj. Z učenci, pri katerih prepoznam določeno stisko, se o 

njej vedno najprej pogovorim in skozi pogovor skušam izvedeti čim 

več o otrokovih težavah. Pogovor je vedno nek uvod v moje delo z 

učencem. Temu sledi razmislek o tem, na kakšen način bi otroku 

lahko najbolj učinkovito pomagala – zadam si nek cilj, kam želim z 

dotičnim otrokom priti. Na podlagi zadanega cilja/ciljev pripravim 

načrt pomoči s kratkoročnimi koraki in cilji, ki postopoma pripeljejo 

do dolgoročnega cilja – to je obvladanje anksioznosti in negativnih 

misli. Nato pa postopoma pričenjam z uvajanjem določene 

tehnike/strategije, ki jo otroku najprej podrobno predstavim, nato pa 

na najinih individualnih urah z njim to tehniko utrjujem (pri uvajanju 

strategije običajno za to porabiva celotno šolsko uro, ko pa učenec 
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določeno strategijo že usvoji, pa jo običajno utrjujeva v uvodnem in 

zaključnem delu individualne ure). Otrok mora tehniko/strategijo 

dobro usvojiti, jo prenesti tudi v domače okolje in jo kar se da 

pogosto uriti. Vsako uporabljeno tehniko z učencem evalvirava, saj je 

povratna informacija o tem, ali določena tehnika/strategija pri 

otroku učinkuje, ključnega pomena za nadaljnje delo. Na podlagi 

evalvacije z učencem in njegovega napredka redno (na dva tedna) 

evalviram tudi načrt pomoči s kratkoročnimi cilji in na podlagi 

evalvacije le-teh izbiram strategije in tehnike za nadaljnje delo. Po 

navadi izberem kombinacijo različnih tehnik, ki jih vedno uvajam 

postopoma, kot najbolj učinkovite pa so se pri mojem delu izkazale 

ozaveščanje, razgovor, dihalna tehnika, vizualizacija, prevzemanje 

nadzora ter tehnika preusmerjanja skrbi in tesnobnosti.  

 

ZAKLJUČEK 

Ugotovimo lahko, da ima šola z učitelji velik vpliv na pojav 

anksioznosti. Pomembno je, da anksioznost pri učencih prepoznamo 

in pravočasno ukrepamo.  

Zgoraj predstavljene metode in strategije so nek okvir, ki se ga lahko 

poslužite. Nabor tehnik obvladovanja anksioznosti je zares velik, zato 

najdite takšne, ki bodo pri vaših učencih najbolj učinkovale. Kot sem 

zapisala že v besedilu, je pri obvladovanju anksioznosti zelo 

pomembno, da učenca dobro spoznamo, saj na ta način lažje 

zaznamo njegove težave. Pri tem pa ne smemo nikakor pozabiti na 

vključevanje staršev, ki jih moramo seznaniti z učenčevimi težavami 

in skupaj z njimi poiskati ustrezne načine pomoči.  Kadar je 

anksioznost preveč zakoreninjena in nobena od metod in tehnik ne 

pomaga, svetujemo pomoč in vključevanje zunanjih strokovnih 

institucij z ustreznimi strokovnjaki, kot je npr. pomoč psihoterapevta.  
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Sandra Pentek: Diagnostično ocenjevanje pisanja pri 

specifičnih težavah branja in pisanja 

 

Povzetek: Poudariti velja, da predstavljata branje in pisanje temeljni 

šolski spretnosti, ki sta nujno potrebni za celotno uspešno šolanje in 

tudi kasneje skozi življenje. Težave na področju branja in pisanja se 

lahko napovedujejo že zelo zgodaj v predšolskem obdobju, 

natančneje pa jih začnemo odkrivati, ko se začne sistematično 

poučevanje branja in pisanja. Osnovni cilj  branja in pisanja je, da 

otrok preide na nivo avtomatičnega delovanja, ko mu več ni 

potrebno misliti na črke, na njihovo dekodiranje in oblikovanje le teh, 

ampak pri branju in pisanju razmišlja o vsebini in možnih rešitvah. 

Določenim otrokom pa se tukaj zatakne in se pojavijo težave, ki 

nikakor ne smejo ostati spregledane, saj zaostanki v avtomatizaciji in 

tehniki branja ter pisanja samodejno ne izzvenijo, še več, težave se 

kopičijo in povzročajo neuspeh na področju otrokovega splošnega 

delovanja, učenja in tudi učne samopodobe. V primeru suma na 

kakršnekoli težave pri otroku je potrebna zgodnja obravnava, ki 

vključuje celovito specialno-pedagoško diagnostiko z oceno na 

različnih področjih otrokovega funkcioniranja. 

Ključne besede: branje, pisanje, težave na področju branja in pisanja, 

specialno-pedagoška diagnostika 

 

Abstract: It should be emphasized that reading and writing are basic 

school skills that are absolutely necessary for successful schooling as 

well as later throughout life. Difficulties in the field of reading and 

writing can be predicted very early in the preschool period. We begin 

to discover them more precisely when the systematic teaching of 

reading and writing begins. The basic goal of a child`s reading and 

writing is to reach an automatic level of functioning, where when 

reading and writing a child no longer has to think about the letters, 

their decoding and design, but only thinks about the content and 

possible solutions. Certain children, however, get stuck here and 

have problems that must not be overlooked, because lags in 

automation and reading and writing techniques do not disappear 

automatically, moreover, problems accumulate and cause failure in 

the field of the child's general functioning, learning and self-image. 

In case there is any suspicion that the child has developed similar 

problems, it is very important to detect and treat them early, which 

includes a comprehensive special-pedagogical diagnosis with 

assessment in various areas of the child's functioning. 

 

Keywords: reading, writing, problems in the field of reading and 

writing, special pedagogical diagnostics 
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UVOD 

Branje in pisanje sodita med tisti veščini, ki jih avtomatično 

uporabljamo v našem vsakdanjiku, hkrati pa kažeta na uspešno 

integracijo človeka v družbo in če na teh dveh področjih nimamo 

posebnih težav, o njuni uporabi prav posebej ne razmišljamo, saj 

služita svojemu namenu in cilju.  

 

Z vstopom v šolo začnemo pri otrocih sistematično razvijati 

spretnosti teh dveh veščin in eden izmed temeljnih učnih ciljev je 

razvoj funkcionalne pismenosti, kjer zmožnosti branja in pisanja 

služijo boljšemu funkcioniranju posameznika v njegovem okolju. 

Funkcionalno pismeni so namreč tisti posamezniki, ki prebrano 

besedilo dobro razumejo in pridobljene informacije učinkovito 

uporabijo v vsakdanjem življenju. Otroci, ki imajo na področju branja 

in pisanja določene težave, brez ustrezne obravnave in pomoči tega 

cilja ne zmorejo doseči. Zgodnje prepoznavanje in premagovanje 

primanjkljajev na področju branja in pisanja je izredno pomembno, 

saj bodo sicer učenci s primanjkljaji na posameznih področjih branja 

ter pisanja imeli kasneje velike težave z razvojem teh dveh veščin ter 

tudi z razvojem funkcionalne pismenosti.  

 

V okviru svojega profesionalnega razvoja in rasti sem se odločila 

napisati članke na temo diagnostičnega ocenjevanja, ki predstavlja 

pomembno področje dela specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga. V svojih prvih dveh člankih na to temo sem se osredotočila 

na diagnostično ocenjevanje branja (članek lahko preberete v Reviji 

Realka) ter na diagnostično ocenjevanje aritmetičnih veščin (članek 

se prav tako nahaja v Reviji Realka), v tem članku pa se osredotočam 

na diagnostično ocenjevanje pisanja in glede na področja 

ocenjevanja predstavljam potek diagnostičnega ocenjevanja pisanja 

z naborom diagnostičnih testov ter inštrumentarijev, s katerimi 

preverjam pisanje. Po pregledu obstoječe strokovne literature 

namreč ugotavljam, da se te tematike še nihče ni lotil na način, kjer 

bi predstavil potek diagnostičnega ocenjevanja pisanja s primeri 

formalnih in neformalnih diagnostičnih preizkušenj, razdeljenih 

glede na področja, ki so pomembna pri ocenjevanju določene šolske 

veščine (v tem primeru pisanja). Doprinos tega članka za specialno-

pedagoško področje ocenjujem v tem, da bo specialnim pedagogom 

v pomoč pri izvedbi celovite in poglobljene diagnostike, ki bo 

vključevala vsa področja, ki so pomembno povezana s pisanjem ali 

vplivajo na pisanje. Članek je v prvi vrsti namenjen vsem tistim, ki 

želijo podrobneje dobiti uvid v proces specialno-pedagoške 

diagnostike in instrumentarija, ki ga imamo specialni pedagogi na 

voljo pri ocenjevanju pisanja. 

 

Pisanje kot kompleksna dejavnost 

Pisanje je kompleksna dejavnost, ki vključuje kognitivne, jezikovne in 

zaznavno-motorične veščine (Košak Babuder, 2014) in zaradi te svoje 

kompleksnosti zahteva celostno obravnavo in diagnostiko, ki jo 

izvedemo s pomočjo formalnih in neformalnih preizkusov. Specialni 

pedagogi se pri svojem delu poslužujemo obojih - tako formalnih kot 

tudi neformalnih oblik ocenjevanja. 

 

Sama sem se neformalnih oblik ocenjevanja začela posluževati, ko 

sem dodobra spoznala formalne načine ocenjevanja in sem se na 

področju diagnostike čutila že dovolj kompetentno za tovrstno 
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ocenjevanje. Pri neformalnih preizkusih je pomembno, da izhajamo 

iz učenčeve stopnje razvoja in upoštevamo cilje, ki so jih v razredu pri 

pouku že obravnavali. Pri podajanju neformalnih preizkusov 

uporabljam različne materiale in si pomagam s pedagoškimi ter 

otroškimi revijami, ki velikokrat vsebujejo zelo dobre vaje za razvoj 

določenih spretnosti (pri mlajših otrocih je to npr. Ciciban). 

Uporabljam tudi kriterijske teste, funkcionalno oceno vedenja, 

opazovanje, vpogled v učenčeve izdelke, ocenjevanje, ki temelji na 

kurikulu ter portfolio ocenjevanje. Pri izbiri neformalnih preizkušenj 

izhajam iz tega, katera področja želim pri otroku oceniti in ali za 

določena področja obstajajo (domače) formalne preizkušnje, ki so se 

pri mojem delu izkazale kot učinkovite, saj v tem primeru raje 

izberem slednje. 

 

V nadaljevanju predstavljam potek diagnostičnega ocenjevanja 

pisanja pri otrocih, kjer zaznam težave pri pisanju, s področji, ki jih 

običajno preverjam oz. ocenjujem pri pisanju, ter preizkuse (tako 

formalne kot neformalne oblike ocenjevanja težav in primanjkljajev), 

ki jih lahko uporabimo pri diagnostičnem ocenjevanju pisanja in jih 

uporabljam tudi sama. 

 

Orientacija 

V postopku diagnostičnega ocenjevanja pisanja najprej preverim 

otrokovo sposobnost orientiranja. Pri preverjanju orientacije na 

telesu učencu postavljam različna navodila, kot npr.: »Dvigni svojo 

desno roko, pokaži mi svojo desno nogo, z desno roko se dotakni 

levega kolena, pokaži mojo desno roko ipd«. Za preverjanje 

orientacije v prostoru učenca prosim, da pove, kaj se v prostoru 

nahaja levo od table, desno od ure ipd. Orientacijo na ploskvi pa 

preverim tako, da mora učenec pokazati levi zgornji kot papirja, desni 

spodnji kot papirja, sredino papirja; drugo vrstico ipd. Orientacija (na 

ploskvi) je namreč zelo pomembna veščina pri pisanju. 

 

Lateralnost 

Po ocenjevanju orientacije preverim otrokovo prednostno roko, 

nogo in oko. Za preverjanje lateralnosti uporabim 2. preizkus iz Testa 

motenosti v branju in pisanju (T-MBP) avtorja Boruta Šalija (Šali, 

1972). Pri preverjanju prednostne roke postavim na mizo pred 

učenca določen predmet, npr. krtačo, in ga prosim, naj si pokrtači 

lase. Otrok bo predmet uporabil s pomočjo prednostne roke. 

Prednostno nogo preverim tako, da otroka prosim, da po eni nogi 

skaklja od mize do vrat. Otrok običajno poskakuje po prednostni 

nogi. Prednostno oko pa preverim tako, da otroka prosim, naj 

pogleda čez ključavnico. Oko, s katerim gleda, je običajno njegovo 

prednostno. 

 

Drža telesa 

V postopku diagnostičnega ocenjevanja pisanja preverim držo telesa, 

in sicer tako, da med pisanjem/reševanjem pisnih nalog opazujem 

učenčev položaj in držo telesa. Pri tem sem pozorna na njegova 

stopala, ki jih mora imeti na tleh, ter na položaj njegovih kolen, bokov 

in komolca, ki morajo biti v pravem kotu. Roka, s katero ne piše, mora 

biti na mizi. 
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Vidno-motorična koordinacija in sposobnost sledenja 

Sledijo naloge tipa »svinčnik-papir«, kjer specialno-pedagoško 

diagnostiko s področja pisanja običajno nadaljujem z nalogami, ki 

preverjajo vidno-motorično zaznavo. Za preverjanje in ocenjevanje 

vidno-motorične koordinacije in sposobnosti sledenja sama 

najpogosteje uporabim ACADIA test razvojnih sposobnosti (Novosel, 

1989), in sicer podtest 2, ki preko enajstih vaj preverja sledenje 

črtkastim linijam ter risanje poti v danih mejah. Vidno-motorično 

usklajenost oz. koordinacijo lahko preverimo tudi s Preizkusom 

zaznavno-motoričnih sposobnosti otrok avtorice A. Mitić-Petek, s 

tem istim preizkusom pa lahko ocenimo tudi vidno-motorično hitrost 

učenja in vidno-motorično integracijo. 

 

Vidno-motorično koordinacijo pa lahko preverimo tudi na 

neformalne načine, in sicer tako, da sami oblikujemo naloge, kjer 

mora otrok slediti danim linijam in pri tem ne sme dvigniti pisala.  

 

Ko ocenjujem vidno-motorično koordinacijo, preverim tudi risanje 

oblik, za kar prav tako najpogosteje uporabim ACADIO, in sicer 

podtest 4 – Risanje oblik (Novosel, 1989), kjer mora učenec narisati 

enake oblike, kot jih zahteva naloga. Za preverjanje risanja oblik 

lahko uporabimo tudi preizkus 5 – Prerisovanje likov iz Profila ocen 

posebnih potreb (Special Needs Assesment Profile – SNAP-3), ki 

omogoča sistematičen pregled specifičnih učnih težav otrok, starih 

med 5 in 14 let, ter njihovih dejavnikov (Weedon in Reid, 2018). Pri 

ocenjevanju smo pozorni na velikost, risanje kotov in pravilno 

stikanje črt. 

 

Prijem pisala in pritisk na podlago 

Tekom specialno-pedagoške diagnostike in reševanja nalog oz. 

pisanja sem ves čas pozorna na pravilen triprstni prijem pisala ter na 

pritisk, ki ga ima učenec pri prijemu pisala na podlago. Prijem pisala 

ne sme biti krčevit in pritisk premočan ali prerahel. 

 

Finamotorika in grafomotorika 

Poleg prijema pisala in pritiska na podlago opazujem in ocenjujem 

tudi otrokovo sposobnost uporabe rok in prstov ter spretnost 

oblikovanja črk in drugih pisnih znamenj (simbolov). Pozorna sem na 

lineacijo in prostorsko načrtovanje zapisa. Pri ocenjevanju 

grafomotorike moramo biti pozorni tudi na razvitost vizualno-

motorične koordinacije, na lateralizacijo, primerno mišično napetost 

ter vizualno in slušno zaznavo. 

 

Oblikovanje črk 

Ocenjevanje grafomotorike se prepleta tudi z oblikovanjem črk, ki ga 

preverjam tekom otrokovega reševanja nalog s področja pisanja. Pri 

preverjanju oblikovanja črk sem pozorna na pomnjenje in priklic 

oblike črk (ali otrok pozna črke, prikliče njihovo obliko, jih pravilno 

zapiše ipd.), na velikost črk in razmerje med črkami, na pravilno 

oblikovanost črk in razmik med črkami v besedi. Pomembno je tudi 

opazovanje pravilnosti potez pisanja črk, in sicer ali prične otrok s 

pravilno prvo potezo zapisa, kako nadaljuje in kako zaključi zapis 

posamezne črke. 
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Pisanje 

Preverjanje pisanja običajno razdelim na tri področja, in sicer 

samostojni zapis, zapis po nareku in prepis. Pri prepisu se velikokrat 

poslužujem neformalnih oblik ocenjevanja in izberem kak krajši 

odstavek iz učenčevega berila za slovenščino ali iz kakšne revije. Za 

preverjanje časovno omejenega prepisovanja besedila pa večkrat 

uporabim tudi preizkus 6 – Časovno omejeno prepisovanje besedila 

iz Profila ocen posebnih potreb (Special Needs Assesment Profile – 

SNAP-3) (Weedon in Reid, 2018).  

 

Pri samostojnem zapisu dam učencu možnost, da zapiše krajše 

zaokroženo besedilo npr. o njegovih najljubših počitnicah, njegovem 

hišnem ljubljenčku, najboljšem prijatelju ipd. ali pa preberem nek 

zanimiv odstavek (uvod), učenec pa mora napisati nadaljevanje 

zgodbe. Izhodišče je učenčeva starost in njegovo interesno polje. Pri 

samostojnem zapisu preverjam učenčevo zmožnost tvorbe povedi, 

povezovanja besed v stavke, avtomatizacijo pravopisnih pravil (velika 

začetnica, raba ločil), rabo predlogov ipd. Pozorna sem tudi na 

oblikovanje črk, prostorsko načrtovanje zapisa, lineacijo, hitrost 

zapisa in besedni zaklad. 

 

Pisanje po nareku običajno preverim z narekom iz Testa motenosti v 

branju in pisanju (T-MBP), saj gre v celoti za diskriminatoren narek, 

ki razlikuje med učenci z boljšim ali slabšim jezikovnim znanjem in 

klasificira napake na osnovi pomanjkljive vizualno-motorične 

koordinacije, šibkega slušnega razločevanja in razčlenjevanja, 

pomanjkljivega znanja pravopisnih pravil in pomanjkljivega spomina 

(Šali, 1972). Za preverjanje pisanja po nareku pa lahko uporabimo 

tudi podtest iz Profila ocene posebnih potreb (SNAP-3), in sicer 

preizkus 4 – Časovno omejeno zapisovanje po nareku (Weedon in 

Reid, 2018).  

 

Zapis po nareku sama velikokrat preverim tudi na neformalen način, 

in sicer tako, da otroku narekujem besede ali nebesede, ki jih mora 

zapisati, pri tem pa v narek vključim tudi besede z višjo 

diskriminatorno vrednostjo oz. sklope besed, ki vsebujejo vizualno ali 

slušno podobne glasove, saj so morebitne napake s tega področja še 

v dodatno pomoč pri analizi in interpretaciji otrokovih težav. 

 

Nepravilnosti oz. napake v pisavi 

Pri učencih, pri katerih sumim na težave s področja disgrafije, 

uporabim Lestvico za oceno disgrafičnosti rokopisa (Ajuriaguerra in 

Auzias, 1971, v Ćordič in Bojanin, 2011), ki je primerna za 

ugotavljanje napak v pisavi oz. prisotnosti znakov disgrafije v pisavi 

učencev. Znaki disgrafične pisave so v lestvici razdeljeni na napake 

slabše prostorske organiziranosti (neurejeno besedilo, valovita 

vrsta, lomljena vrsta, padajoča vrsta, stisnjene besede, neenaki 

presledki med besedami, manjkanje robov), napake slabšega pisanja 

niza črk (slabša linija besedila, popravljene črke, različna velikost črk, 

zapackane črke, neizrazita oblika črk, ukrivljene ravne črte, koničasti 

loki črk, vidna mesta spajanja črk, dodajanje črk, trk črk, 

neharmoničen grafičen niz, slabše nadzorovan konec potez) ter na 

napake v obliki in razmerju med črkami (premočan ali prerahel 

pritisk na podlago, slabše oblikovane črke, prevelika ali premajhna 
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pisava, pretirano razvlečene ali stisnjene črke, neskladnost med 

območji pisanja). 

 

Pravopis 

V okviru ocenjevanja učenčevih pisnih izdelkih (še posebej pri 

samostojnem zapisu in pri pisanju po nareku) preverjam tudi njegovo 

pravopisno znanje. Znotraj pravopisa je pomembno preveriti oz. 

oceniti ujemanje med grafemi in fonemi (črka-glas), pravilne besede, 

nepravilne besede in pravila zapisovanja (črkovanja) oz. t. i. 

pravopisna pravila. Pri spremljanju pravopisnih napak sem še 

posebej pozorna tudi na deljenje besed, rabo velike in male začetnice 

ter rabo velikih in malih črk, upoštevanje presledkov med besedami 

ter na postavljanje ločil. Učenčeve napake preštejem, zapišem, 

kategoriziram, jih analiziram in skušam ugotoviti, od kot izvirajo ter 

najti vzroke za neuspeh. Poglobljena analiza napak je namreč 

predpogoj za pripravo učinkovitega načrta pomoči. 

 

Pregled zvezkov in učenčevih izdelkov  

V postopku specialno-pedagoške diagnostike ter zbiranja informacij 

vedno vpogledam tudi v otrokove zvezke (ali druge pisne izdelke) ter 

jih analiziram, saj je to nujen sestavni del diagnosticiranja, s pomočjo 

katerega (lahko) pridobim zelo koristne informacije o otrokovem 

pisanju in napakah, ki se pri njem pojavljajo. Pri pregledu zvezkov 

sem pozorna na značilnosti otrokovega rokopisa, in sicer na velikost 

črk, razmerje med črkami, pravilno oblikovanost črk, razmik med 

črkami v besedi in na presledke med besedami, držanje pisanih črk 

za »roke« ter na to, kje zapiše otrok naslov, kje začne pisati besedilo, 

ali izpušča vrstice ipd.  

Pri pregledu zvezkov in pisnih izdelkov učenca (npr. pisnih ocenjevanj 

znanja, spisov) pridobim informacije tudi o tem, ali učenec pri pouku 

uspe prepisati vso snov; ali uspe rešiti vse naloge pri pisnem 

ocenjevanju znanja; kako obsežen in kvaliteten spis napiše v 

določenem času v primerjavi s povprečnim vrstnikom ipd. O tem se 

pogovorim z učenčevimi učitelji.  

 

V postopku specialno-pedagoškega diagnosticiranja moramo biti 

pozorni na številna področja ocenjevanja, ki jih je potrebno vključiti 

v samo diagnostiko, saj nam pridobljene informacije pomagajo pri 

razumevanju otrokovih težav ter pri analizi vzrokov za nastanek teh 

težav, kar pa predstavlja pomemben predpogoj za učinkovito 

nadaljnjo obravnavo in nudenje pomoči. Specialno-pedagoška 

diagnostika je namreč zelo kompleksen postopek, ki poleg 

neposrednega dela z učencem, ki gre skozi celovit proces ocenjevanja 

(kot je opisan v članku), obsega tudi razgovore z njegovim 

učiteljem/vzgojiteljem, starši in svetovalno službo, preko katerih 

pridobim ključne informacije o otrokovem zgodnjem razvoju in 

njegovih aktualnih težavah. Na podlagi vseh zbranih informacij 

analiziram preizkuse in učenčeve izdelke ter pripravim specialno-

pedagoško poročilo z ugotovitvami in sklepno oceno, ki vključuje tudi 

priporočila za nadaljnje delo tako v šoli kot doma. Sledi sestanek z 

otrokovimi starši, razrednikom ter po potrebi tudi z učiteljskim 

zborom in svetovalno službo, kjer predstavim svoje ugotovitve in kjer 

se dogovorimo o nadaljnji obravnavi otroka. 

 

Učiteljem tistih učencev, pri katerih se izkaže, da imajo prisotne 

določene težave, vedno predlagam spremljanje in vrednotenje 
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učnega napredka učenca na osnovi učnega načrta, kjer učitelj s 

pomočjo direktnega opazovanja in beleženja učenčeve učinkovitosti 

pridobi potrebne informacije, ki predstavljajo osnovo za sprejemanje 

nadaljnjih odločitev glede načrtovanja poučevanja in potrebnih 

prilagoditev za učenca. 

 

ZAKLJUČEK 

V članku sem se osredotočila na diagnosticiranje težav s področja 

pisanja, opisala potek diagnostičnega ocenjevanja pisanja in glede na 

različna področja ocenjevanja predstavila tiste diagnostične 

preizkušnje oz. podteste, ki jih v postopku diagnosticiranja težav s 

področja pisanja najpogosteje uporabim. Članek je nastal zaradi želje 

po tem, da lahko z njim doprinesem k uspešnejšemu in učinkovitemu 

odkrivanju težav, ki jih imajo otroci na področju pisanja. Izredno 

pomembno je namreč, da učenci s težavami na področju pisanja ne 

ostanejo spregledani, še več, da jih dovolj zgodaj prepoznamo ter jim 

nudimo učinkovito pomoč in podporo pri razvoju te ključne veščine, 

ki nas spremlja tako rekoč na vsakem koraku. Ustrezna identifikacija 

otrok s težavami, pravočasno diagnostično ocenjevanje ter 

pravočasna zgodnja obravnava s prilagojeno pomočjo so namreč 

ključni pri zmanjševanju negativnih posledic učenčevih težav s 

področja pisanja, ki sodi v eno izmed najpomembnejših prvih 

osnovnošolskega izobraževanja.  
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Anita Perpar: Gibanje otrok – naložba za zdravo 

prihodnost 

 

Povzetek: Gibanje je primarna potreba otroka in je zapisano v naše 

možgane. Kot strokovna delavka se zavedam njegove ključne vloge 

za ohranjanje zdravja in za optimalen razvoj vsakega posameznika in 

to že od malih nog, zato vsakodnevno vključujem elemente gibanja v 

dnevni proces v vrtcu in ga povezujem tudi z bivanjem v naravi, 

predvsem bližnjem gozdu. Preko gibanja otroci hitreje pridobijo 

znanje, veščine in sposobnosti, so aktivno vključeni v proces in s tem 

grdijo zaupanja vase in v strokovne delavce. Otrokom sem ves čas 

omogočala spodbudno učno okolje s poudarkom na gibanju, sožitju 

z naravo, v ospredju pa je bila predvsem njihova lastna aktivnost. 

Otroke sem preko različnih gibalnih vzorcev (premagovanja ovir, 

plezanja, teka, plazenja, potiskanja, vlečenja, dvigovanja, nošenja 

bremen) pripeljala do novega znanja, jih pri tem opazovala in 

spodbujala ter se veselila novega napredka vsakega posameznika. 

 

Ključne besede: gibanje, bivanje v naravi, aktivnost, znanje  

 

Abstract: Movement is the primary need of a child and it is written 

in our brain. As a professional worker, I am aware of its key role for 

maintaining health and for the optimal development of each 

individual from an early age, which is why I daily include elements of 

movement in the daily process in the kindergarten and also connect 

it with being in nature, especially the nearby forest. Through 

movement, children acquire knowledge, skills and abilities more 

quickly, are actively involved in the process and thus build confidence 

in themselves and in professionals. I always provided the children 

with a stimulating learning environment with an emphasis on 

movement, coexistence with nature, and in the foreground was their 

own activity. Through various movement patterns (overcoming 

obstacles, climbing, running, crawling, pushing, pulling, lifting, 

carrying loads), I led the children to new knowledge, observed and 

encouraged them, and looked forward to the new progress of each 

individual. 

 

Keywords: movement, living in nature, activity, knowledge 
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UVOD 

Vzgoja otrok je velik izziv, ki mu bomo priča, dokler bomo obstajali 

kot človeštvo. Skrb za otroke ni prepuščena le staršem, pač pa je tudi 

dolžnost vseh, ki prihajamo v stik z otroki. To smo vzgojitelji, učitelji, 

zdravstveni in socialni delavci in tudi drugi. Človeški mladički se rodijo 

nebogljeni, saj so kljub temu, da so donošeni, rojeni prezgodaj. Gre 

za evolucijski kompromis med velikimi otroškimi glavami in ozkimi 

medenicami žensk in zato večino prostornine možgani pridobijo 

kasneje, torej po rojstvu (Bregant, 2010). Tudi kar se tiče 

komunikacijskih veščin in govora otroci potrebujejo celo leto, da 

spregovorijo prvo besedo in nato še nadaljnjih 25 let, da se 

osamosvojijo. Kaj je torej tisto, kar otrokom omogoča odrasti? 

Gibanje je eden izmed najpomembnejših dejavnikov za naše zdravje.  

 

Razvoj možganov 

Možgani se razvijajo v skladu z biološkimi danostmi in pod vplivom 

okolja. Razvijajo in zorijo v pričakovanju izkušnje. To pomeni, da se 

razvijejo takrat, ko so izpostavljeni določenim izkušnjam. V 

predšolskem obdobju so te izkušnje zaznavne oziroma senzorične. Te 

izkušnje vplivajo na oblikovanje in zorenje možganov in odsotnost 

teh izkušenj, je v kasnejših obdobjih izredno težko nadomestiti 

(Bregant, 2012). Predšolsko obdobje je obdobje, ki je kritično za 

zaznavne in gibalne izkušnje in prav zato je pomembno, da se otroci 

veliko, predvsem pa raznoliko gibljejo, tako organizirano kot 

nestrukturirano, na prostem. 

Sposobnost učenja 

Otroke in odrasle definira sposobnost učenja, ki jo definirajo trije 

ključni procesi. Prvi proces zajema pripadnost, navezanost in varnost, 

kar se izoblikuje v najzgodnejšem obdobju, drugi proces se navezuje 

na lastni identiteto in status, ki ga opazimo pri trmastem vztrajanju 

dvoletnika, ki vse hoče »sam« in nas večkrat zavrne z odločnim 

»Ne!«. Tretji proces vključuje raziskovanje in odkrivanje. V procesu 

vzgoje in učenja moramo zagotoviti osnovne reči: spanje, hrana, 

varnost in prijetna, ljubeča družba. Otrok mora imeti kompetenten 

vzgled in podporo, hkrati pa je pomembno ravnovesje med 

vzpodbudo in nelagodjem, kamor sodijo tudi problemi. Naloga 

možganov je, da reševanje težav in problemov. Prvi problemi, ki jih 

možgani rešujejo, so povezani z gibanjem. Za ustrezno zaznavno 

rešitev mora dovolj dobro razviti zaznave, nato mora problem rešiti 

gibalno, šele nato kognitivno. Določene izkušnje v najzgodnejšem 

obdobju so nenadomestljive. Uspešni otroci so tisti, ki so usvojili 

učenje kot reševaje problemov, usvajanje novih veščin in novih znanj. 

Naša naravna danost sta raziskovanje in gibanje v naravi. Jean Piaget, 

oče razvojne psihologije, je otroško definiral kot čas, ko smo posebno 

motivirani za raziskovanje narave. Možgani so torej ustvarjeni za 

učenje in reševanje problemov. Prav gibalni problemi so otrokom 

zelo ljubi, saj jih rešujejo spontano, skozi igro. 
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Pomen gibanja za celostni in zdrav otrokov razvoj 

Otrokov razvoj je celovit proces, ki poteka hkrati s telesno rastjo in 

zorenjem funkcij v družbenem okolju (Konda, 2010). Zadostna 

telesna aktivnost vpliva na telesno in duševno zdravje in posledično 

na kakovost življenja vsakega posameznika. Varuje nas pred 

kroničnimi nalezljivimi boleznimi, krepi kosti in mišice, vzdržuje 

psihofizične sposobnosti, zmanjšuje stres in pripomore k 

povečevanju samozavesti in samopodobe. 

 

Izredno pomembno je, da otroke že v predšolskem obdobju 

navajamo na zdrav in kakovosten življenjski slog, da ga otroci v času 

odraščanja ponotranjijo in s tem prenesejo v svoj življenjski slog in 

postanejo aktivni odrasli ljudje. Na telesni, gibalni, kognitivni, 

osebnostni, socialni in čustveni razvoj vplivamo z zadostno količino 

telesne dejavnosti otrok, ki je temelj otrokovega raziskovanja in 

spoznavanja sveta. Fiziološko gledano, ima vsak otrok potrebo po 

gibanju, vsakih 10 minut, kar mu omogoča usvajanje elementarnih 

gibalnih znanj. Za dodatno usvajanje kompleksnih gibanj moramo 

otroku omogočiti dodatna vodena gibanja, pri čemer moramo biti 

pozorni na ustrezno izbiro metodologije in didaktike, da otroku 

omogočimo pravilen in optimalen potek razvoja. Pomembno je, da je 

glavno vodilo pri tem otrokova igra, ki izzove spontano učenje 

(Konda, 2012). Otroci se preko igre gibajo, hkrati pa usvajajo novo 

znanje. Pomemben del gibalnega razvoja je razvoj gibalnih 

sposobnosti: hitrost, koordinacija, moč, ravnotežje, ravnotežje, 

natančnost, vzdržljivost in gibljivost. V zgodnjem otroštvu se 

najhitreje razvijata hitrost in koordinacija. Čeprav na videz razvoj 

poteka kontinuiran, so značilna obdobja stagnacij in celo upadanja 

sposobnosti. Gibalne sposobnosti so zmožnosti, ki otroku omogočijo 

realizacijo gibalnih nalog in so odgovorne za izvedbo naših gibov.  

 

Gibanje zdravi, uči, povezuje in osrečuje 

Vključevanje gibalnih pristopov v redni pedagoški proces omogoča 

otrokom, da postanejo izkušeni, čustveno zrelejši, samozavestnejši, 

sposobnejši, veseli in razigrani. Otroci so aktivno vključeni v proces 

dogajanja v vrtcu in s tem gradijo zaupanje do vzgojiteljev, med seboj 

in do sebe in se tako na zanimiv način razvijajo na vseh ravneh 

razvoja. Posledica tega so zdravi, aktivni, vedoželjni in nasmejani 

otroci. Hkrati se razvijamo tudi vzgojitelji, ki gradimo svoj 

profesionalni razvoj, ohranjamo lastno zdravje, ki je za kakovostno 

opravljanje našega poklica nujno. K sodelovanju so povabljeni tudi 

starši, s spremljanjem in aktivno udeležbo, se seznanijo s pomenom 

gibanja za zdravje otrok in sebe, ter se zavedajo starševske vloge, kot 

graditelja zdrave prihodnosti. 

 

Učenje z gibanjem 

− Groba motorika 

Gibanje vpliva na razvoj in zorenje gibalnega sistema, senzoričnih 

sistemov in njihove integracije na nivoju osrednjega živčevja. Otrok z 

gibanjem pridobiva motorične veščine, senzorične izkušnje in si 
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ustvarja številna spoznanja o sebi in svetu. Otrok na podlagi izkušenj, 

dobrih in slabih pride do spoznanja, kaj je pomembno za nas same, 

včasih celo za preživetje. Ustrezna igra, tekanje, premagovanje ovir, 

vse to je pomembno. Otroci so raziskovalci, ki uživajo v igri in se učijo. 

− Fina motorika 

Pri fini motoriki se vračamo k izhodiščem delovanja možganov. Če 

želimo otrokom omogočiti usvajanje novih veščin, ne smemo 

pozabiti na postopnost: najprej zaznava – senzorika, potem gibanje 

– motorika in nato miselni – kognitivni procesi. V razvoju opažamo 

prvi večji preskok pri rokovanju s predmeti, takrat ko otrok usvoji 

sedenje. Pri devetih mesecih se pojavi pincetni prijem, nato pa razvoj 

skokovito naraste na bolj kompleksne gibe – hranjenje, umivanje zob, 

uporaba škarij, barvanje itd. Pomembno je, da upoštevamo pravilo 

postopnosti, otrokovo starost, lasten tempo, temperament in 

načine, kako se spopada z reševanjem problemov. Z upoštevanjem 

teh dejavnikov bomo znali pred otroka postaviti izzive, katere bo 

moral večkrat ponoviti in se potruditi. To bo otroka opremilo s 

pogumom in samozavestjo in ga motiviralo za prihajajoči, nov izziv. 

Ta proces že lahko imenujemo učenje, h kakšnemu stremimo 

(Bregant, 2010). 

 

Vrnitev k naravi 

Ljudje v naravi izkusimo nedotaknjenost, čistost, lepoto in dobrobit 

narave za naše zdravje. Že Wilson (1975) piše o pozitivnih vidikih 

narave, ki so nam pomagali preživeti, kot je čista voda, drevesa, 

sadeži in rože, ter tudi o negativnih učinkih, ki smo se jim morali 

izogniti, če smo želeli preživeti. Do neke mere so se ta vedenja res 

zapisala v naše gene, po drugi strani pa se vsak dan sproti učimo o 

našem okolju, ki nas obdaja. Otroci širom sveta, ne glede na poreklo 

in barvo kože, radi raziskujejo naravo. Ljubke živali nagovarjajo 

ljubkovalno, medtem ko se črnih hroščev, strigalic ipd., praviloma 

izogibajo. Raziskovanje narave (morda bi jo lahko poimenovali 

biofilija), nam je omogočilo, da smo danes tu, sposobnost učenja pa 

je tista, ki je ljudem omogočila preživetje. Naravo moramo ponovno 

odkrivati in spoznati in to najlažje naredimo sami, v gozdu, ob 

potoku. Če to počnemo že v otroštvu, odplujemo v odraslo dobo kot 

zreli ljudje. 

 

Gibalne dejavnosti v skupini skozi celoten dan – primer dobre 

prakse 

Zdravje otrok v vrtcu je naša prva pomembna naloga, zato otroke 

spodbujamo k vsakodnevnemu bivanju na prostem predvsem v 

gozdu – pobeg nazaj v naravo, v gozd. Že sama pot do gozda je 

zaznamovana z gibanjem (ne le hojo). Izkoriščamo naravne površine 

v okolici vrtca za usvajanje naravnih oblik gibanja s premagovanjem 

ovir in iskanjem rešitev na lasten način ter s tem spodbujamo 

pridobivanje zaupanja v lastno telo. Dnevno dokazujemo, da tako 

otroci kot odrasli z gibanjem premagujemo nemirnost, nespretnost, 

nesigurnost, pridobivamo pa na področju vztrajnosti, pozornosti, 

omilimo vedenjske težave, težave na govornem in drugih področjih. 
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Prav zato vsa področja Kurikuluma povezujemo oz. integriramo z 

gibanjem in s tem omogočamo otrokom kvalitetno preživljanje  časa 

v vrtcu.  

 

V prvi starostni skupini v gozdu tako razvijemo osnovne gibalne 

spretnosti do te mere, da premagajo vse strahove ob fizičnih ovirah, 

ki jih srečajo na poti. Otroci si ob gibanju v gozdu sami poiščejo 

številne možnosti za igro. Sami si postavijo svoj naravni poligon in 

gibalne izzive, ob katerih se ne bojijo tvegati. Močno si razvijajo tudi 

predvidevanja pri določeni gibalni nalogi. Naravni material v gozdu 

za njih ni več ovira, saj so ga sposobni v okviru svoje domišljije 

uporabiti za novo gibalno nalogo. Z vsakodnevnim gibanjem v gozdu 

pa si otroci razvijejo tudi izjemen socialni čut in samozavest. Gibalni 

vzorci, osvojeni v tej fazi otrokovega razvoja, ostanejo trajno zapisani 

v gibalnem spominu otroka. Gozd otrokom omogoča odkrivanje 

novih izzivov, pri čemer se poslužujemo izkoriščanja naravnih 

pripomočkov za gibanje (veje, hlodi, skale, blato ipd.) in gozda kot 

izkušenjsko bogato okolje. Otroci v gozdu razvijajo svojo igro in 

domišljijo ter so vključeni v celoten proces – od priprave do izvedbe. 

Gozd izkoriščamo za naravno plezalnico z iskanjem rešitev za 

premagovanje ovir na lasten način, izvajanje in usvajanje naravnih 

oblik gibanja ter ga povezujemo z ostalimi kurikularnimi področji. 

Najbolj priljubljen je naravni poligon, ki ga otroci postavljajo 

samostojno. Pri tem se urijo v dogovarjanju, razvijajo miselne 

procese, se gibajo, čutno zaznavajo, krepijo zaupanje med seboj, 

pridobivajo lastne izkušnje, tvegajo, razmišljajo in se učijo iz napak in 

razvijajo simbolno igro.  

 

Na kmetiji je lepo 

V skupini 2–3-letnih otrok sem pripravila bogato učno okolje na temo 

kmetije. To je tema, ki je vedno znova aktualna, otroke privabi k lastni 

aktivnosti, saj obožujejo traktorje, živali in delo z orodjem. Dejavnosti 

sem pripravila zunaj, v bližnjem gozdu in otroci so sodelovali s 

prevažanjem, prenašanjem pripomočkov in urejanjem kotičkov 

zunaj. Otroci so grabili listje, vlačili veje in pripravili bivališča za živali. 

Račkam smo pripravili ribnik, tako da smo skopali luknjo, jo prekrili s 

polivinilom in natočili vodo. Za pujske smo s pomočjo vode pripravili 

blatne luže in iz palic sestavili ograjo, da pujski ne bi pobegnili. 

Poseben kotiček na visoki veji smo pripravili tudi kokoškam. Otroci so 

prinašali veje in jih zatikali na visoko vejo. Pri tem so potrebovali 

nekaj odrasle pomoči, pri zatikanju in pritrjevanju vej.  
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Slika 1: Igra z živalmi v gozdu 

Vir: Lasten 

 

Gozdne palice so dobile novo funkcijo. Nekatere so se spremenile v 

volan in so otroci vozili traktorje, druge so postale kosilnice nitkarice, 

tretje motike, kladiva ... Nešteto idej se je porodilo v otroški igri. 

Palice so postale metle in so otroci vsak dan z njimi pometli gozdna 

tla. Še več, palice so dobile imena. Otroci so jih poimenovali po 

znamkah orodja in vozil, torej Husqvarna, John Deer, Zetor in 

podobno. Zanimivo je, kako otroci prepoznajo vsako palico iz 

prejšnjega dne in ji vrnejo namembnost.  

 

 
Slika 2: Igra v gozdu: izdelava gugalnice in brloga 

Vir: Lasten 

 

Pripravili smo si tudi gozdni poligon in se sami spremenili v 

živali. Postali smo konjički, tekali čez ovire, preskakovali veje, 

štore in se pošteno zabavali. Kot pujski smo se valjali po 

gozdnih tleh in se kotalili po bregu navzdol. Otrokom so bile 

te aktivnosti najbolj všeč, zato smo jih večkrat ponavljali. 

Posebej dobro je bilo, da smo vse narejeno lahko pustili v 

gozdu in naslednji dan zopet nadaljevali, kar v igralnici zaradi 

prostorske stiske ni mogoče. Otroci niso potrebovali navodil, 

saj so samoiniciativno pričeli z delom in se sami dogovorili, kaj 

bo kdo delal. Vzgojiteljice smo otroke samo opazovale in 

priskočile na pomoč, če je bilo potrebno. Za zaključek 

tematskega sklopa smo strokovne delavke otrokom v gozdu 

pripravile »gozdno gledališče« in jih presenetile s predstavo 
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«Trije prašički«. Otroci so uživali, spremljali zgodbo, 

predvsem pa tudi pri tem aktivno sodelovali s pihanjem in 

puhanjem, da bi hišico čim prej podrli. Na koncu so postali 

prijatelji hudobnega volka in ga povabili n pujskovo zabavo. 

Gozd je postal naše naravno igrišče, ki nam omogoča nešteto 

gibalnih možnosti za usvajanje novih znanj in spoznanj, nas 

sprošča in ohranja zdrave, zato v njem poskušamo preživeti 

čim več časa. 

 

 
Slika 3: Gozdno gledališče 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Otroci se razvijajo in ustvarjajo, se učijo skozi gibanje in gibajo skozi 

igro. Ugotovila sem, da so otroci gibalno spretnejši in intelektualno 

sposobnejši. Opažam napredek pri vlečenju, potiskanju čez ovire, hoji 

čez naravne ovire, prenašanju bremen, iskanju novega materiala in 

pripomočkov. Preko gibanja so si lažje zapomnili nove besede in jih 

hitreje usvojili. Pri načrtovanju vedno upoštevam dejstvo, da 

vzgojitelj in otrok sodelujeta, saj želim, da se predšolski otrok 

najintenzivneje uči na podlagi konkretnih izkušenj in praktične 

udeležbe v dejavnostih. Menim, da lahko s svojim znanjem, 

odprtostjo do novih možnosti na področju gibanja in s skrbnim 

načrtovanjem gibalno-didaktičnih nalog pomembno vplivam na 

otrokov celostni razvoj. Otrokom bom še naprej omogočala čim več 

prostega gibanja in jim pustila, da v varnih okvirjih preizkušajo svoje 

meje, spoznavajo sebe in svoje okolje. Tako bodo otroci postali 

spretnejši, sposobnejši in predvsem samozavestnejši. 
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Jerneja Pirnat: Ustvarjalno recikliranje v času 

podaljšanega bivanja 

 

Povzetek: V članku bom predstavila primere zanimivih aktivnosti s 

področja recikliranja, ki sem jih v preteklem šolskem letu z učenci 

drugega razreda izvajala v času podaljšanega bivanja. Učenci so 

izdelali uporabne lučke za noč čarovnic iz odpadnih steklenih 

kozarcev, ptičje krmilnice in hiške iz tetrapakov, mini zelenjavne 

gredice prav tako iz tetrapakov ter okrasne ptice s perjem iz 

časopisnega papirja in zlatega papirja od bonbonov. Učenci so skozi 

ustvarjanje odkrivali, kako se lahko odpadek spremeni v material za 

nov izdelek. Aktivnosti dajejo tudi priložnost za pogovor z učenci o 

okoljevarstvenih temah, kar je v današnjem času še kako pomembno, 

saj bodo mlajše generacije morale drugače razmišljati in ravnati od 

ustaljenih načinov, če bomo želeli prihodnjim generacijam zapustiti 

čim bolj ohranjen planet.  

 

Ključne besede: recikliranje, okolje, okoljska vzgoja in izobraževanje, 

trajnostni razvoj 

 

Abstract: In this article, I will present examples of interesting 

activities in the field of recycling, which I carried out during the 

extended stay last school year with second-grade students. Students 

made useful Halloween lights from scrap glass jars, bird feeders and 

houses from tetrapacks, mini vegetable beds also from tetrapacks, 

and decorative birds with feathers from newsprint and gold candy 

wrappers. Through creation, students discovered how waste can be 

turned into material for a new product. The activities also provide an 

opportunity to talk with the students about environmental 

protection topics, which is even more important nowadays, because 

the younger generations will have to think and act differently from 

the established ways if we want to leave the planet as preserved as 

possible to future generations. 

 

Keywords: recycling, environment, environmental education, 

sustainable development 
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UVOD 

Današnje generacije mladih se bodo v prihodnosti soočale z vse 

večjimi okoljskimi in podnebnimi krizami, zato bo nujno preiti na 

trajnostnejši način življenja. To pomeni, da bomo morali vnesti 

korenite spremembe v naše načine razmišljanja in delovanja. 

Pomembno vlogo pri ozaveščanju mladih pa igra tudi šola, ki izvaja 

razne aktivnosti za učence, kot npr. pravilno ločevanje odpadkov, 

pomen recikliranja, čim manj zavržene hrane, varčevanje z vodo, 

varčevanje z elektriko itd. Z vsem navedenim se jim vzgaja zavest o 

primernem odnosu do narave, o pomembnosti ohranjanja čistega 

okolja, ki ga bomo zapustili prihodnjim generacijam, ter o racionalni 

potrošnji. Čas v podaljšanem bivanju nudi številne priložnosti za 

izvajanje aktivnosti, ki spodbujajo primeren odnos učencev do okolja. 

V drugem razredu smo se tako v preteklem šolskem letu odločili 

posvetiti večjo pozornost pomenu recikliranja. Iz odpadnih 

materialov smo izdelali nove okrasne in uporabne izdelke, pri čemer 

smo bili ustvarjalni, se obenem zabavali in se naučili kaj novega o 

pomenu recikliranja. 

 

Okoljsko ozaveščanje učencev skozi vzgojo in izobraževanje 

(okoljska vzgoja) 

Na vedenje posameznika vpliva vzgoja, ki poteka najprej v domačem 

okolju, nato pa v izobraževalnih ustanovah in drugih institucijah. Med 

najvplivnejše vzgojne dejavnike se uvršča šola, kajti vzgoja je poleg 

izobraževanja njena osnovna dejavnost. V današnjem času je 

življenje otrok vse bolj odtujeno od narave, zato potrebujejo tudi 

vzgojo, ki je okoljsko usmerjena. Zaradi problemov z okoljem bo 

treba spremeniti naše mišljenje in vedenje ter preveriti naše 

vrednote. Človekov odnos do narave pa se lahko spremeni le v 

procesu vzgoje in izobraževanja. Tega so se pričeli zavedati v 70. letih 

prejšnjega stoletja, ko so se pojavile prve zahteve po vključevanju 

okoljske vzgoje v vzgojno-izobraževalne procese (Balažic, 2008, str. 

8–9). Za izraz okoljska vzgoja obstaja več definicij, vsem pa je skupni 

imenovalec »vrsta vzgoje in izobraževanja, ki sta potrebna za 

pripravo ljudi na boljše upravljanje s svojim okoljem« (prav tam, str. 

10). Posameznik, ki bo dobro okoljevarstveno ozaveščen, se bo začel 

zavedati problemov v okolju in jih bo aktivno reševal (prav tam). V 

zadnjem času pa se izraz okoljska vzgoja vse bolj nadomešča z 

izrazom trajnostna vzgoja ali vzgoja za trajnostni razvoj. "Izraz 

trajnostni razvoj pomeni razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne 

da bi ogrozil možnost prihodnjih generacij za zadovoljevanje njihovih 

potreb" (prav tam, str. 12). Trajnostna vzgoja si prizadeva tudi za 

večjo zmernost, odgovornost in solidarnost, ki se prenaša na 

naslednje generacije (prav tam). 

 

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj 

Soočamo se s podnebno krizo in drugimi okoljskimi krizami, ki so 

posledica človekovega delovanja, kot so poraba fosilnih goriv, 

netrajnostna energetika, promet, industrija, intenzivno kmetijstvo, 

netrajnostna gradnja, napačno upravljanje odpadkov in netrajnostni 
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življenjski slog. Z navedenimi dejavnostmi človek povečuje količino 

toplogrednih plinov, ti pa povzročajo globalno segrevanje, 

ekstremne vremenske dogodke ter številne druge negativne 

posledice (Kus, 2019). Če želimo zaustaviti učinke globalnega 

segrevanja in se izogniti katastrofalnim posledicam, so potrebne 

»hitre in daljnosežne spremembe brez primere v vseh vidikih 

družbe«, opozarja Medvladni forum za podnebne spremembe 

(IPCC). To pa lahko dosežemo le s korenitimi spremembami z 

odpravljanjem vzrokov za nastale krize. Treba se bo lotiti tako 

okoljskih kot tudi družbenih in gospodarskih izzivov, za kar pa 

potrebujemo drugačen način razmišljanja in delovanja. To pomeni, 

da se moramo nujno naučiti živeti drugače (VITR za 2030, 2022, str. 

6). Za pridobitev ključnih znanj, spretnosti, vrednot in stališč za 

učinkovit prehod v trajnostno prihodnost je UNESCO pripravil okvir, 

imenovan Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj (v nadaljevanju 

VITR). VITR je vseživljenjski proces ter sestavni del kakovostne vzgoje 

in izobraževanja, ki učeče se pripravi na odgovorno delovanje za 

okoljsko celovitost, gospodarsko uspešnost in pravično družbo, ki 

spoštuje ljudi vseh spolov in kultur ter izraža skrb tudi za prihodnje 

generacije. Prepoznan je kot ključni dejavnik pri doseganju ciljev 

trajnostnega razvoja in dosega svoj namen s preoblikovanjem družbe 

(VITR za 2030, 2022, str. 8).  

 

 

 

VITR za 2030 

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj: Uresničevanje ciljev 

trajnostnega razvoja (VITR za 2030) je globalni okvir za 

implementacijo VITR v obdobju 2020–2030, ki je bil potrjen na 40. 

zasedanju Generalne konference UNESCA in na 74. zasedanju 

Generalne skupščine ZN leta 2019 (VITR za 2030, 2022, str. 12). Je 

ključni element kakovostnega izobraževanja, ki daje poudarek 

kompetencam, povezanim z empatijo, solidarnostjo in aktivnim 

delovanjem. Pomaga lahko pri »oblikovanju prihodnosti, kjer vzgoja 

in izobraževanje prispevata ne le k uspehom posameznikov, temveč 

tudi k skupnemu preživetju in blaginji globalne skupnosti«(prav tam, 

str. 14). Cilj VITR za 2030 je zgraditi bolj pravičen in trajnosten svet 

(prav tam). 

 

Aktivnosti v razredu – primer dobre prakse 

Ker se bodo morale v prihodnosti s posledicami netrajnostnega 

razvoja soočiti današnje generacije mladih in prihodnje generacije, je 

smiselno, da pričnemo tudi v šoli navajati učence na drugačne načine 

razmišljanja in delovanja. Možnosti za aktivnosti, povezane z 

okoljevarstvenimi tematikami, so številne. Ena izmed njih, za katero 

sem se odločila tudi sama za delo z drugošolci v času podaljšanega 

bivanja, je predstavitev pomembnosti recikliranja. 
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Izraz recikliranje je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika razložen 

kot »ponovna uporaba, predelava odpadne snovi, materiala za 

proizvodnjo novih stvari« (eSSKJ, 2022). 

 

Zaradi prekomerne proizvodnje izdelkov na svetovni ravni prihaja do 

kopičenja odsluženih stvari, ti odpadki pa lahko predstavljajo 

neizmerne možnosti za predelavo v nove uporabne izdelke. Tako 

namesto, da material, ki ga potrebujemo za ustvarjanje v času 

podaljšanega bivanja, kupimo v trgovini, raje uporabimo odpadne 

embalaže. Teh se nam v domačem gospodinjstvu nabere ogromno, 

če se le malo ozremo naokrog: kartonaste in plastične škatlice, 

plastični lončki, plastični pokrovčki, stekleni kozarci, tetrapaki, barvni 

papirčki od bonbonov, časopisni in reklamni papir, rolice od 

papirnatih brisačk in toaletnega papirja, avtomobilski komplet prve 

pomoči z zapadlim rokom uporabnosti, odpadna oblačila itd. V 

nadaljevanju bom predstavila lastne primere recikliranja, ki smo jih 

izvedli z drugošolci v preteklem šolskem letu. 

 

Lučke za noč čarovnic iz steklenih kozarcev 

Konec meseca oktobra učenci zelo radi ustvarjajo na temo noči 

čarovnic. Ko sem razmišljala, kakšen izdelek bi lahko bil zabaven za 

ustvarjanje, hkrati pa uporaben, sem se domislila duhcev in pošasti 

iz steklenih kozarcev. Z učenci sem se najprej pogovorila o tem, da 

bomo ustvarjali nekaj zanimivega za noč čarovnic, za kar pa bomo 

potrebovali odpadne steklene kozarce poljubne velikosti. Na tem 

mestu sem se z učenci pogovorila o pomembnosti recikliranja. Na 

dan ustvarjanja je večina učencev prinesla svoj stekleni kozarec, 

nekaj pa sem jih za vsak slučaj prinesla tudi sama. Mize smo zaščitili 

s časopisnim papirjem, nato pa pričeli z delom. Učenci so imeli na 

voljo dve možnosti: 1. pobarvati kozarce z motivi noči čarovnic, 2. 

kozarce oblepiti s povojem prve pomoči (ki sem jih prinesla sama iz 

odsluženega avtomobilskega kompleta prve pomoči) in ustvariti 

duhca. Večina učencev je vzela v roke čopič ter šolske akvarelne 

barve. Te smo uporabili, ker so vodoodporne, da se lahko lučke 

postavijo na zunanjo okensko polico. Le ena učenka se je odločila za 

duhca iz povojev. Nastali so raznoliki izdelki, ki so jih učenci odnesli 

domov, dali vanje čajno svečko in si pričarali pravo strašljivo noč 

čarovnic. 

 

 
Slika 1: Lučke za noč čarovnic 

Vir: Lasten 
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Ptičje krmilnice in hiške ter mini zelenjavne gredice iz odpadnih 

tetrapakov 

Ptičje krmilnice in hiške iz odpadnih tetrapakov 

V okviru sodelovanja v projektu Reci Čiv (natečaj Planetu Zemlja 

prijazna šola) smo imeli za glavno nalogo izdelavo ptičjih krmilnic in 

hišk iz odpadnega materiala. Presodila sem, da bo za drugošolce 

zanimivo in hkrati ustrezno enostavno narediti izdelke iz odpadnih 

tetrapakov. Najprej smo se z učenci pogovorili, kakšen material 

bomo potrebovali, in se dogovorili, kaj bo kdo prinesel. Tako so eni 

učenci prinesli prazno embalažo – tetrapake od mleka in sokov, drugi 

pa so nabrali vejice. Za barvanje smo uporabili šolske akrilne barve, 

ki so vodoodporne, saj krmilnice in hiške visijo zunaj na dežju in 

snegu. Ponovno smo mize zaščitili s časopisnim in reklamnim 

papirjem, nato pa sem jim z olfa nožem izrezala odprtino. Učenci so 

poprijeli za čopiče ter poljubno pobarvali svoje ptičje krmilnice in 

hiške, ko je bila barva suha, pa so v tetrapak zapičili vejico, na katero 

se lahko usede ptica ob hranjenju. Za celotno izdelavo smo 

potrebovali več dni v okviru podaljšanega bivanja. Ko so bili izdelki 

gotovi, smo izglasovali najlepšo krmilnico, jo prilepili na kos lesa za 

zaščito, da je ne podre veter, jo napolnili s sončničnimi semeni in jo 

postavili na okensko polico matične učilnice. V naslednjih mesecih je 

sledilo opazovanje, katere ptice se bodo prišle hranit. Ostale ptičje 

krmilnice in hiške so učenci odnesli domov in jih obesili na domači vrt 

ali postavili na zunanjo balkonsko polico. Nekateri učenci so bili nad 

izdelovanjem tako navdušeni, da so skupaj s starši ustvarili še 

dodatne krmilnice. 

 

 
Slika 2: Ptičje krmilnice in hiške 

Vir: Lasten 

 

Izdelava mini zelenjavnih gredic 

Ker se v prostem času rada ukvarjam z vrtnarjenjem in ker 

samooskrbi z zelenjavo pripisujem velik pomen, sem želela z učenci 

izvesti aktivnosti s tega področja. Tako sem se vključila v projekt 

Šolska VRTilnica, ki spada pod okrilje programa Ekošola. Program 

Ekošola nudi številne priložnosti na področju okoljske vzgoje in 

izobraževanja, kar je prepoznalo že ogromno slovenskih šol, ki se 

vključujejo v program. Ekošola deluje tudi v smeri trajnostne 

prihodnosti, saj postajajo učenci skozi dejavnosti v programu 

"ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi 
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na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. 

Program Ekošola je šola za življenje" (Ekošola, 2022). 

 

Učencem sem predstavila projekt Šolska VRTilnica in se z njimi 

pogovorila o pomenu vrtnarjenja. Ker gre za šolo, ki je locirana v 

mestu, se mi je zdelo še toliko pomembneje seznaniti učence, od kod 

prihaja zelenjava, ki jo kupimo v trgovini ali na tržnici. Večina učencev 

doma niti ni imela vrta, zato sem se odločila, da bomo naredili 

nekakšne mini zelenjavne gredice, ki jih bodo odnesli domov in gojili 

zelenjavo kar na domači okenski polici. Kot material za gredico se mi 

je zdel najprimernejši tetrapak, ki je enostaven za obdelavo in ki ne 

prepušča vode. Učenci so ponovno zbirali odpadne tetrapake od 

mleka in sokov ter jih prinesli v šolo. Najprej sem jim z olfa nožem 

izrezala odprtino, nato pa so učenci poljubno pobarvali tetrapake s 

tempera barvami. Pri tem moram opozoriti, da se tempera barve na 

tetrapakih niso najbolje obnesle, saj se je barva luščila. Zato bom v 

prihodnjih tovrstnih aktivnostih raje uporabila akrilne barve. Ko se je 

barva dobro posušila, smo odšli na teraso in napolnili naše tetrapake 

z zemljo za sajenje. Učenci so pri delu z zemljo neizmerno uživali. 

Nato smo odšli v matično učilnico in v naše gredice posejali dve vrsti 

zelenjave: rukolo in redkvico. Za ti dve vrsti zelenjave smo se odločili, 

ker bosta imeli dovolj prostora za rast kar v sami mini gredici. Ko je 

bila setev končana, smo gredice postavili na okensko polico matične 

učilnice, kjer smo lahko opazovali rast zelenjave. Večkrat na teden 

smo z učenci preverili tudi suhost zemlje in jo po potrebi zalili. Na ta 

način se učenci navajajo na skrb in primeren odnos do vzgajanja 

rastlin. 

 

Učenci so bili ves čas projekta izredno vedoželjni in so se v aktivnosti 

radi vključevali. Najbolj so bili navdušeni nad tem, da bodo lahko na 

koncu zelenjavo, ki so jo sami vzgojili, tudi pojedli. Ko je napočil čas, 

da svoje gredice odnesejo domov, je bilo veselje opazovati, s kakšnim 

ponosom so odšli proti staršem z mini gredicami v rokah!  

 

 
Slika 3: Izdelovanje mini zelenjavnih gredic iz odpadnih tetrapakov 

Vir: Lasten 
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Slika 4: Sajenje rukole in redkvice v mini zelenjavne gredice 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 5: Zelenjava lepo raste in gredice so pripravljene, da jih učenci odnesejo 

domov 

Vir: Lasten 

 

Zlata peresa iz zlatega papirja od bonbonov 

V mesecu februarju smo imeli v oddelku podaljšanega bivanja temo 

ljudske pravljice. Izbrala sem slovensko ljudsko pravljico Zlata ptica, 

pri iskanju ideje za ustvarjanje pa sem takoj pomislila na ptico, ki bo 

potrebovala nekaj zlatih peres. Učencem sem namignila, da bomo 

potrebovali zlat papir in da naj poskusijo v svojem domu skupaj s 

starši najti kakšen košček odpadnega zlatega papirja, npr. od 

bonbonov, bonbonier ali kakšne druge zlate embalaže. Učenci so ob 

slišanem nestrpno pričakovali, kaj bomo počeli. Na dan poslušanja 

pravljice smo vsi skupaj zbrali kar lep kupček odpadnega zlatega 

papirja. Po slišani pravljici smo mize zaščitili s časopisnim in 

reklamnim papirjem, nato pa so učenci na list papirja naredili odtis 

svoje roke z iztegnjenim palcem. Uporabili smo barvo, ki je primerna 

za nanos na kožo in ki se zlahka spere z vodo. Na palec so učenci 

narisali ali prilepili oko ter narisali ali iz papirja izrezali še kljun. Nato 

pa so iz časopisnega papirja izrezali lističe v obliki peres in jih prilepili 

na odtisnjene prste, za konec pa dodali nekaj "zlatih peres". S 

prečudovitimi izdelki smo okrasili matično učilnico. 

 

Z učenci sem se pogovorila o tem, kako se jim je zdelo zbiranje 

odpadne embalaže in ali so ob tem kaj ugotovili. Učenci so razlagali, 

kako so morali biti pozorni na odpadno embalažo in da česa 

podobnega še niso počeli. Najprej jim je bilo to početje malce čudno, 

ampak na koncu so ugotovili, da lahko tako naberejo precej materiala 

za ustvarjanje kar v lastnem domu, povrhu pa je še zastonj.  
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Slika 6: Izobešeni končni izdelki – zlate ptice 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Za predstavitev tematike okoljskega ozaveščanja učencev in 

podrobneje primerov ustvarjalnega recikliranja sem se odločila, ker 

se mi zdi nadvse pomembno že od malih nog navajati otroke na 

primeren odnos do okolja. Takšen odnos pri učencih sem razvijala 

skozi aktivnosti, ki smo jih izvajali v razredu, ter s svojim lastnim 

zgledom. Učenci so se radi pogovarjali o recikliranju, ločevanju 

odpadkov in na splošno skrbi za okolje. O tem so veliko že vedeli, 

skupaj pa smo to znanje še utrjevali in ga nadgrajevali. Ustvarjalne 

aktivnosti z rdečo nitjo recikliranja so jim bile zabavne, zelo radi pa 

so tudi zbirali potrebne materiale in jih prinašali v šolo. Ko smo iz 

odpadnega predmeta ustvarili nov okrasen in/ali uporaben izdelek, 

so komaj čakali, da ga odnesejo domov, kjer bo služil svojemu 

namenu. Če sem učencem skozi izbrane aktivnosti vsaj malce 

vzbudila in gojila njihov čut odgovornosti do okolja, je bil moj namen 

dosežen. 
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Anja Pivec Gačnik: Gibalne igre nekoč in danes 

 

Povzetek: Še pred nekaj leti, v času mojega otroštva smo otroci veliko 

časa preživeli zunaj na prostem, se igrali različne družabne igre, 

tekalne in rajalne igre, skrivalnice in si tako krajšali čas vse do večera. 

Če se sedaj sprehodimo po mestu ali vasi, opazimo, da igrišča 

samevajo, na travnikih ni otrok … Namesto v park starši otroke vozijo 

v igralnice v nakupovalna središča. Čas druženja in socialnih stikov so 

nadomestili računalniki, tablice, igralne konzole in družbena omrežja. 

V času digitalne dobe pa lahko opazimo trend pomanjkanja gibanja 

tako pri odraslih kot tudi otrocih, kar zaznavamo in opažamo tudi že 

v vrtcu. Otroci imajo težave pri gibanju, motoriki in govoru, prav tako 

pa otroci slabo poznajo igre, še posebej gibalno-rajalne igre, ki so se 

jih igrali nekoč, so osnova in hkrati del naše kulturne dediščine. 

 

Ključne besede: gibanje, otroci, gibalno rajalne igre 

 

Abstract: Just a few years ago, during my childhood, we children 

spent a lot of time outdoors, playing various board games, running 

and hiding games, hide-and-seek, and thus passing the time until the 

evening. If we walk around a town or village now, we notice that the 

playgrounds are deserted, there are no children on the lawns... 

Instead of going to the park, parents take their children to casinos 

and shopping malls. The time for hanging out and socializing has 

been replaced by computers, tablets, gaming consoles and social 

networks. In the digital age, we can observe a trend of lack of 

movement in both adults and children, which we perceive and notice 

even in kindergarten. Children have problems with movement, 

motor skills and speech, and children also have a poor knowledge of 

games, especially movement-based games that were played in the 

past, which are the basis and at the same time part of our cultural 

heritage. 

 

Keywords: movement, children, movement games 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



435 
 

UVOD 

Gibalne igre, ki so se jih igrali otroci nekoč, so bile preproste, a vselej 

zelo zanimive. Za igro niso potrebovali dragih najnovejših super igrač 

iz trgovin, ki jih promovirajo na vsakem koraku, temveč so uporabili 

kar material, ki so ga našli v naravi ter nekatere vsakdanje predmete. 

Prav tako tudi niso potrebovali posebnega prostora, temveč so se 

igrali skoraj povsod, najpogosteje na prostem, na travnikih, pašnikih. 

Najraje so se družili in igrali otroci med seboj, se igrali igre, ki so 

prehajale iz roda v rod, ali pa so si izmišljali svoje. Velikokrat so se 

igrali tudi različne gibalno-rajalne igre, kot so Rdeče češnje, Kdo se 

boji črnega moža, Ali je kaj trden most … Tudi v vrtcu se zelo radi 

igramo različne gibalne igre.  

 

Otroci imajo prirojeno potrebo po gibanju. Gibljejo se svobodno, 

igrajo se s svojim telesom, sposobni so improvizirati na ustvarjalen 

način. Izražanje s telesom jih sprošča, zadovoljuje in osrečuje. 

Vzdržuje biopsihosocialno ravnotežje, kar pospešuje pravilno rast in 

razvoj. Jan Amos Komesky je rekel, da je »gibanje isto kot zrak, ki ga 

dihamo« (Zagorc idr., 2013). Ravno zaradi primanjkljajev na gibalnem 

področju, vzgojitelji otroke spodbujajmo k vsakodnevnemu gibanju. 

Tako sem se v letošnjem šolskem letu odločila, da bom ne samo v 

času usmerjenih dejavnosti v skupini, temveč tudi ob izvajanju 

obogatitvenih vsebin spodbujala otroke h gibanju in hkrati 

spoznavanju/utrjevanju gibalnih iger, ki so se jih igrali nekoč in se jih 

igramo tudi danes. 

Gibanje 

Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi, saj je z 

gibanjem telesa pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in 

samega sebe. Ko začne otrok obvladovati roke, noge in trup, časoma 

začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, pridobi si samozavest in 

samozaupanje. Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih letih 

življenja in poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja, kot so 

plazenje, lazenje, hoja in tek, do sestavljenih in kompleksnejših 

športnih dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). Gibanje in igrivost sta 

pomembni sestavini športa in kot taki sta zelo pomembni človekovi 

funkciji vse od njegovega obstoja. Gibanje in igrivost sta razvojno 

pogojena. Na začetku je bil interes človeka usmerjen na aktivnosti za 

preživetje, z izpopolnjevanjem delovnega orodja pa se je 

zmanjševalo njegovo fizično delo. Ker mu zaradi napredka ni bilo 

treba več vsak dan pridobivati hrane, je postopno pridobival prosti 

čas. Tako se je oblikovala človekova potreba po igri, povezani z 

motoriko, ki je postopno vodila v gimnastiko in kasneje v šport. 

Kultura plemen se je razvijala skozi igro in igrivost tistega dela 

človekovih sposobnosti, ki ga opredeljuje ustvarjalni duh. Zato 

pravimo: »Igra je radost, je svoboda, je ustvarjalnost« (Petkovšek in 

Kremžar, 1966). 

 

Pomen gibalne igre za otroke  

Gibanje in igrivost sta pomembni sestavini športa in kot taki sta zelo 

pomembni človekovi funkciji vse od njegovega obstoja. Gibanje in 
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igrivost sta razvojno pogojena. Na začetku je bil interes človeka 

usmerjen na aktivnosti za preživetje, z izpopolnjevanjem delovnega 

orodja pa se je zmanjševalo njegovo fizično delo. Ker mu zaradi 

napredka ni bilo treba več vsak dan pridobivati hrane, je postopno 

pridobival prosti čas. Tako se je oblikovala človekova potreba po igri, 

povezani z motoriko, ki je postopno vodila v gimnastiko in kasneje v 

šport. Kultura plemen se je razvijala skozi igro in igrivost tistega dela 

človekovih sposobnosti, ki ga opredeljuje ustvarjalni duh. Zato 

pravimo: »Igra je radost, je svoboda, je ustvarjalnost« (Petkovšek in 

Kremžar, 1966). Glede na to, da sta potrebi po gibanju in igri osnovni 

otrokovi potrebi, naj se igra kot rdeča nit prepleta skozi vse otrokove 

dejavnosti. Kot vsaka igra je tudi gibalna igra dejavnost, ki je notranje 

motivirana, svobodna in odprta, ter za otroka prijetna. Pomeni način 

otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju (Videmšek, 2000).  

 

Vloga vzgojitelja pri gibalnih igrah  

Vloga vzgojitelja v igrah je izredno pomembna. Ne določi samo učeče 

igre, ampak jo tudi vodi, nadzira in spodbuja otroke k udejstvovanju. 

Ob vsem tem otroke opazuje, popravlja oz. uči in jim pomaga do 

zastavljenega cilja z otrokovo lastno aktivnostjo. Vzgojitelj mora biti 

tudi pozoren na otrokove gibalne sposobnosti, znanje posebnosti, 

število otrok v skupini, obliko igrišča ter možnost uporabe 

pripomočkov (Jurak, 1999). Večina otrok uživa v gibanju in se z 

veseljem vključuje v spontane in vodene dejavnosti. K motivaciji za 

njihovo izvajanje odločilno prispeva prijetno in zaupno vzdušje, 

katerem imajo otroci možnost izbire, raziskovanja in odkrivanja 

izvirnih rešitev nalog, ter sprejemanj napak in neuspelih poskusov kot 

naravnega, večkrat tudi veselega, igrivega dela učenja. V takšnem 

vzdušju se tudi vzgojitelj z otroki igra in uči. Vzgojitelj nudi otrokom 

ustrezne izzive in jim omogoča, da se dejavnosti udeležujejo 

sproščeno, brez strahu pred neuspehom in zavrnitvijo. Pri izvajanju 

gibalnih dejavnosti otroke spodbuja, opogumlja, usmerja, 

preusmerja, popravlja, jim svetuje, pomaga, demonstrira, z njimi 

sodeluje, se igra in se tudi sam uči. Otroke pozorno opazuje in 

spremlja njihov napredek. Pomembno je, da so dejavnosti 

načrtovane na osnovi poznavanja otrokovega razvoja. Otroku 

pomagajo, da zazna svoj napredek in ga doživi kot uspeh ne glede na 

dosežke vrstnikov. Dejavnosti so organizirane tako, da so otroci čim 

bolj aktivni. Otroke, ki ne želijo sodelovati, poskušamo pridobiti s 

spodbujanjem in motiviranjem oziroma jim ponudimo druge 

zanimive dejavnosti. Spodbujamo medsebojno sodelovanje med 

otroki, starši in vrtcem (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Gibalno-rajalne igre 

Rajalne igre so zakladnica ljudskega izročila. Raj ali rej je starinska 

beseda za ples. Najpogosteje se pleše v krogu. Krog je primarna 

oblika, v kateri smo vsi enako pomembni. Slovenski ljudski plesi imajo 

značilnosti glede na pokrajino, v kateri so se razvili in ohranjali iz roda 

v rod (npr. belokranjsko kolo, ptujski kurenti) po ljudskem izročilu 

(Rupnik in Rupnik, 2014). Otroško ljudsko izročilo je oblikovala igra, 
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ki pravih plesov skoraj ne pozna, saj v gibnem izročilu ni posebne 

razlike med plesom in igro. Najmlajši otroci so se večkrat igrali Ringa, 

ringa, raja in zelo znano igro Al je kaj trden most, ki je danes že skoraj 

pozabljena. Med nekoliko starejšimi otroci so bile razširjene igre z 

izbiranjem, kot sta Bela, Bela lilija in Rdeče češnje rada jem. Prav tako 

tudi plesni igri Potujem v Jeruzalem in Majka prišla s kolodvora, pri 

kateri se ena skupina manjša, druga veča. Od mimičnih plesnih iger 

so na Slovenskem znane Marička sedi na kamnu, ki je po izvoru 

nemška, poznejša Jaz sem muzikant ter Glej, kako kmetič seje svoj 

oves (Koban Dobnik, 2005). Otroške ljudske gibalno-rajalne igre 

izvajamo načrtovano in nenačrtovano in tako pri tem ohranjamo 

otroško plesno izročilo in bogatimo otrokov odnos do ljudske 

umetnosti. Rajalne igre vzgojitelj in otroci tudi sami ustvarjajo. 

Osnova za rajalno igro so lahko tudi pesmi, ki jih skladatelj ni namenil 

za rajanje. Pobudo za rajalno igro nam dajo tudi ljudske in umetne, 

izmišljene izštevanke. V rajalni igri ni poudarka na prikazovanju 

vsebine besedila, pač pa na ritmičnem motivu, ki mu sledi gibalni 

motiv (Koban Dobnik, 2005). 

 

Rajalne igre 

Ljudske rajalne igre so skupinske gibalne igre, pri katerih otroci pojejo 

ali govorijo različna besedila. Po navadi se izvajajo v krogu, v ravni 

vrsti, z vijuganjem itn. V rajalnih igrah ima lahko eden izmed otrok 

posebno vlogo, ki mu določa drugačno gibanje (na primer Bela lilija, 

Rdeče češnje itn.), ali pa se vsi otroci gibajo enako (na primer Ringa, 

raja).  

 

Ustvarjalne rajalne igre 

Rajalne igre lahko skupaj z otroki ustvarjamo tudi sami, saj mnoge 

pesmi nastajajo prav v ta namen. Otroci v paru, krogu, koloni itn. 

ustvarjajo gibalne motive na podlagi besedila pesmi in glasbenega 

motiva. Rajalne igre lahko ustvarjamo tudi na podlagi različnih 

izštevank, ritmičnih besedil, instrumentalnih skladb itn. Za rajalno 

igro je značilno skupinsko ustvarjanje, ki lahko temelji na besedilu 

pesmi, ritmu in melodiji, lahko pa je osnovano le na podlagi pravil 

gibanja skupine in posameznika v prostoru, ter nima izrazitih 

melodičnih in ritmičnih značilnosti (na primer Trden most) (Kroflič 

idr., 2001). Otrok z različnimi dejavnostmi v zaprtem prostoru in na 

prostem razvija gibalne sposobnosti, osvaja nekatere gibalne 

koncepte, ter postopno spoznava in osvaja osnovne prvine različnih 

športnih zvrsti. Mnoge gibalne dejavnosti od otroka zahtevajo, da se 

zaveda drugih otrok, da z njimi deli prostor, stvari, da sodeluje. Pri 

dejavnostih v skupini ima priložnost, da si skupaj z drugimi prizadeva 

doseči cilj. Otrok je tudi ustvarjalen, ko išče svoje načine in poti za 

rešitve različnih gibalnih nalog, z lastno domišljijo odgovarja na nove 

izzive, ter izraža svoja čustva in občutja (Kroflič idr., 2001).  
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Primeri gibalnih iger iz prakse 

 V letošnjem šolskem letu sem torej v okviru obogatitvenih vsebin sva 

skupaj s sodelavko izvajali dejavnosti z naslovom Gibalne igre nekoč 

in danes, saj opažamo, da je čedalje več otrok, ki imajo težave na 

gibalnem področju prav tako pa ne poznajo ali slabo poznajo gibalno 

rajalne igre. Osredotočili sva se na ljudske gibalno rajalne igre, ki so 

prehajale iz roda v rod. 

 

Naš vrtec šteje 3 oddelke, oddelek prvega starostnega obdobja, 

kombiniran oddelek in oddelek drugega starostnega obdobja. V 

začetku šolskega leta se dogovorimo o izvedbi obogatitvenih vsebin, 

ki jih bomo realizirali v tandemu z drugo strokovno delavko – 

pomočnico vzgojiteljice. Obogatitvene vsebine se izvajajo v vseh treh 

skupinah, isti čas, torej ob petkih, eno šolsko uro in zajemajo različna 

področja. Strokovni delavci tudi menjujemo skupine – oddelke, tako 

da, krožimo (torej en petek izvajaš dejavnosti v svoji skupini, 

naslednji petek v drugi in zatem v tretji skupini). V začetku šolskega 

leta zapišemo tudi letni delovni načrt obogatitvenih dejavnosti, ki 

vsebuje načrt dela, namen, izvedbo vsebin, opis iger, čas izvajanja, 

cilje, oblike, metode dela … Tako nam kot tudi otrokom je zanimivo 

in hkrati izziv tak način dela, torej menjava oddelka in izvedba 

vodenih dejavnosti z otroki drugih skupin.  

 

 

 
Slika 1: Petelinji boj in rajalna igra Rdeče češnje 

Vir: Lasten 

 

Izbrala sem 21 gibalnih iger, kot so Rdeče češnje, Slepe miši, Petelinji 

boj, Ti si Jošt, Teta potuje, teta počiva, Abraham ma sedem sinov, Ali 

je kaj trden most, Rinčke talat, Mati ali je kruh pečen, Gnilo jajce, 

Kraljična koliko korakov je do tvojega gradu, Ljubljana – Zagreb – 

Beograd, Ali je kaj trden most, Kdo se boji črnega moža, Bela 

lilija/rdeči tulipan, Zgrabi za rep, Gospodarja ni doma, Škarjice brusit, 

Barvice, Zvezde metat, Tiča vaga. 

 

 
Slika 2: Rinčke talat in Zgrabi za rep 

Vir: Lasten 
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 Dejavnosti smo večinoma izvajali zunaj, na vrtčevskem igrišču, 

travniku, šolskem igrišču, gozdu. Igre so bile prilagojene starosti 

otrok. Posebej sva jih prilagodile za otroke prvega starostnega 

obdobja, tako, da sva bili aktivno vključeni v igre. Igre smo tudi 

večkrat ponovili, včasih smo kakšno igro skrajšali, ali poenostavili 

gibe, med tem ko otroci v kombiniranem oddelku in oddelku drugega 

starostnega obdobja prilagoditev v tolikšni meri niso potrebovali. 

 

  
Slika 3: Kdo se boji črnega moža in Bela lilija 

Vir: Lasten 

 

Zastavili in sledili sva naslednjim ciljem: 

− spoznava gibalne igre, ki so se jih igrali nekoč, 

− razvijanje ravnotežja, 

− razvijanje orientacije v prostoru, 

− razvijanje slušne pozornosti, 

− uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila, 

− pomen »športnega obnašanja«, 

− otrok spoznava igre iz preteklosti, 

− razvijanje hitrosti, 

− razvijanje koordinacije, 

− spodbujanje pozitivnih socialnih odnosov. 

 

ZAKLJUČEK 

Ob zaključku šolskega leta in hkratnem zaključku obogatitvenih 

vsebin lahko rečem, da so otroci veliko pridobili. Spoznali so kar 21 

različnih gibalnih iger, ki so se jih igrali nekoč in se jih igramo še 

danes. Poznajo potek igre, besedilo, formacijo, tako, da se otroci 

(drugega starostnega obdobja) lahko igrajo igre brez pomoči odrasle 

osebe/vzgojitelja. Zastavljene cilje sva realizirali. Namen 

obogatitvenih dejavnosti, da otroka na enostaven, prijazen in igriv 

način popeljemo v svet telesne aktivnosti in gibalnih iger, ki so se jih 

igrali nekoč in prehajajo iz roda v rod, je bil dosežen. 
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Anja Polajžer: Mit o Pegazu – tipna slikanica za slepe in 

slabovidne otroke 

 

Povzetek: Slikanice so za otrokov razvoj zelo pomembne. Polno čutni 

otroci prepoznavajo  različne teksture ter se učijo različne črke, 

simbole in slike, ki so osnova za razvoj branja. Slepim in slabovidnim 

otrokom pa je vstop v svet pravljic, zgodb, pestrih slikanic zelo 

omejen, saj dobivajo manj takšnih informacij. Te informacije jim 

lahko približamo s tipnimi slikami, ilustracijami. Namen tipnih slikanic 

je, da podajajo informacije s tipom. Ilustracije v tipankah so reliefne 

in jih beremo s prsti. Narejene so iz različnih materialov, ki stimulirajo 

tudi ostale čute. Slepi in slabovidni otroci tipne ilustracije raziskujejo 

s prsti in če je tipna slika primerna starosti in njegovemu razvoju, bo 

ob njej poleg razvijanja tipa, tudi užival. 

 

Ključne besede: slepi in slabovidni otroci, tipna slikanica, tipna 

ilustracija, brajica mit. 

 

Abstract: Picture books are very important for a child’s development. 

Fully-sighted children recognize different textures and learn different 

letters, symbols and images, which are the basis for the development 

of reading. Blind and partially sighted children, on the other hand, 

have very limited access to the world of fairy tales, stories and 

exciting picture books, since they perceive less of this information. 

Such information can be brought closer to them with tactile images, 

illustrations. The purpose of tactile picture books is to provide 

information by touch. Illustrations in tactile books are relief-typed 

and we can read them with fingers. They are made of different 

materials, which also stimulate other senses. Blind and partially 

sighted children explore tactile illustrations with fingers and if the 

tactile image is suitable for their age and development, they will 

enjoy while developing their sense of touch. 

 

Keywords: blind and partially sighted children, tactile picture book, 

tactile illustration, Braille, myth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



442 
 

UVOD 

Otroku se ob poslušanju pravljic in opazovanju ilustracij odprejo 

vrata v drug svet, svet čarovnije, svet, kjer je mogoče vse. Za trenutek 

pozabi na skrbi, težave. V zgodbi išče svojega junaka in se z njim 

poistoveti, z njim išče rešitve, najde sebe. Otrok se ob knjigi sprosti, 

zabava in uživa. Knjiga je pomemben dejavnik pri razvoju otroka. Že 

zelo majhni otroci nosijo knjigo v rokah, se z njo igrajo, tipajo, 

vonjajo, opazujejo ilustracije, barve. Sodobne otroške knjige 

postajajo vse bolj izvirne. Vsebujejo zanimive ilustracije, nekatere 

tudi zvoke in različne materiale, ki otrokom pomagajo, da s tipom 

spoznavajo svet okoli sebe. Tipna slikanica je namenjena slepim in 

slabovidnim otrokom kot tudi polno čutnim. Za predšolske otroke so 

zasnovane tako, da jih otroci in odrasli prebirajo skupaj. S tipno 

slikanico slepi razvijajo in trenirajo tip, kar jim kasneje pomaga pri 

učenju brajice. 

 

Razvijanje tipne zaznave 

S tipanjem slepi spoznavajo predmete in se tako znajdejo v znanem 

okolju. Hrapavost predmetov zaznavamo s kožo, ko s prsti drsimo po 

površini. Z aktivnim otipom zaznamo obliko, površino, velikost, težo 

in kakovost. Otrok najlažje prepoznava predmete, ki so v velikosti 

njegove dlani (Brvar, 2014). Vajam tipa je treba dati več pozornosti, 

saj le-ta nadomesti vid. Pomembne so sistematične vaje, ki dvigajo 

kakovost tipne zaznave (Brvar, 2014). Pomembne sistematične vaje 

za povečanje čutne zaznavnosti so: 

− razvijanje občutljivosti prstnih blazinic (iskanje parov na otip, 

razvrščanje, prebiranje, sortiranje), 

− vaje s posredno tipno zaznavo, 

− vaje v spoznavanju oblik, prepoznavanje lastnosti in značilnosti 

predmetov, 

− vaje na prostem (razlikovanje občutka za toplo, mrzlo, prehod 

med višjimi in nižjimi objekti, smer vetra, občutek sence in 

sonca), 

− vaje pri zaznavanju razsežnosti in teže teles, 

− zaznavanje z nogo in drugimi deli telesa (Brvar, 2014). 

 

Razvijanje slušne zaznave 

Slep otrok se mora naučiti poslušati, saj je poslušanje eden ključnih 

dejavnikov za pridobivanje novih informacij in znanj. Slepi se 

osredotočijo na vsak najmanjši zvok, ki ga v možganih obdelujejo, da 

ga kasneje prepoznajo. Izkoristiti moramo razne slušne dejavnike 

doma in v okolici (glas telefona, šum vode, padanje dežja). Pri 

razvijanju slušne zaznave otroka spodbujamo k zavestnemu 

slušnemu zaznavanju in slušnih dražljajev. Temu bodo lažje sledile 

aktivnosti, ko otroka navajamo na poslušanje s pripovedovanjem in 

branje pravljic ter kasneje navajanje na zvočno knjigo (Brvar, 2014). 

 

Slepi in branje 

Branje je človekova temeljna spretnost. Pismenost in branje hodita z 

roko v roki, zato se ob branju otrok tudi opismenjuje (Kropp, 2000). 
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Beseda ni le nosilka informacij, temveč tudi pomenov, skritih 

intonacij, čustev in vsega kar si videči prenašamo po vizualni poti. 

Ravno zato je za slepe in slabovidne beseda sveta v svojem 

najglobljem pomenu. Z njeno pomočjo je slepim omogočeno, da so 

integrirani v družbo videčih (Gerbec, 1999). 

 

Braillova pisava 

Uporabna Braillova pisava za slepe je samo ena. Mora imeti pravilno 

obliko in tudi ustrezno velikost, saj oseba, ki bere s prsti, prepozna 

eno črko z enim dotikom blazinice prsta (Kačič, 2011). S pomočjo 

računalniških programov lahko besedilo prevedemo v Braillovo 

pisavo. Na Braillov pisalni stroj lahko pišejo slepi in videči. Slep človek 

lahko na roko v Braillovi pisavi napiše okoli deset besed v minuti, na 

Braillov pisalni stroj pa še enkrat toliko. Izkušen bralec Braillove 

pisave lahko prebere okoli sto besed v minuti (Birch, 1997). 

 

Tipne slikanice 

Tipna slika je slika, ki je dostopna tipni zaznavi. Sicer ne more povsem 

nadomestiti slikovnega gradiva, vendar lahko slepemu otroku 

pomeni edini vir spoznavanja. Ne smemo zanemariti estetskega 

vidika tipne slikanice, saj ima večina slepih še majhne ostanke vida, v 

stik s slikanico pa pridejo tudi slabovidni otroci ter videči (Kermauner, 

2009). Ilustracije v tipnih slikanicah so narejene iz različnih 

materialov (tekstil, karton, svila …) in so lahko narejene na podlagi 

različnih struktur v materialih, ki stimulirajo ostale čute (Edman, 

1992). 

 

Osvajanje predstav s tipno sliko 

Slepi in slabovidni s težavo osvajajo predstave iz okolja in težko 

razumevajo abstraktne pojme. Slep otrok je prikrajšan za slikovno 

učenje, dostopne so mu le tipne slike. Da bo otrok razumel vsebino 

na tipni sliki, mu najprej ponudimo nekaj primerjav, razumevanja 

pojmov in asociacij s pomočjo stvarnih predmetov. Zgrešeno je dati 

pred otroka tipno sliko in mu zastaviti vprašanje, kaj je na njej. Kljub 

temu da otrok pojem pozna, je le-ta na tipni sliki prikazan drugače. 

Ob tipni sliki potrebujemo konkretna ponazorila, modele, materialne 

vire. Upoštevati moramo tudi pojmovni svet posameznika (Brvar, 

2014). 

 

Mit o Pegazu 

Rogaška Slatina je majhno mesto, ki leži v vzhodnem delu Slovenije. 

Je priljubljeno evropsko zdravilišče z večstoletno tradicijo o naravni 

mineralni vodi. Leta 2008 je minevalo sto let od odkritja mineralne 

vode, ki so jo poimenovali Donat. Iz zdravilne vode je nastal mit o 

nastanku rogaških zdravilnih vrelcev. Mit je zapisal mariborski 

zdravnik Janez Benedikt Grudel (Čoh, Čoh, 2008). 
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Idejna zasnova tipne slikanice Mit o Pegazu – primer izdelave tipne 

slikanice 

Polnočutni otroci imajo na voljo ogromno slikanic, s katerimi lahko 

rokujejo in uživajo ob njih. Pri slepih in slabovidnih je izbira tipnih 

slikanic siromašna in zaradi tega sem s pomočjo društva STIK izdala 

50 tipnih knjig Mit o Pegazu. Tipna slikanica je namenjena tako 

predšolskim otrokom kot šolskim, otrokom z več motnjami v višjih 

razredih in oddelkih prilagojenega programa. Tipna slikanica poleg 

tiskanih tipnih ilustracij vsebuje brajico in povečan tisk, tako je 

zanimiva tudi videčim otrokom. Polno čutni otroci si lažje zapomnijo 

določene vsebine, če vključimo še ostale čute, z »drugačno« slikanico 

pa lahko razvijajo empatijo do otrok s posebnimi potrebami.  

 

Priprava na izdelavo tipne slikanice 

Prvotni mit je za otroke težko razumljiv. Poskušala sem ga prilagoditi, 

da ga bodo otroci razumeli, da jim bo zanimiv in jih bo pritegnil k 

branju, poslušanju in tipanju. Seveda pa sem želela ohraniti njegovo 

bistvo. Za tipno slikanico sem izbrala velikost A4 format. Najprej sem 

naredila prototip slikanice, ki mi je bil v pomoč pri nadaljnjem 

oblikovanju. S tem sem imela boljši pregled strani (signatura knjige, 

priredba, ilustrator, začetek mita, zadnja stran ...). Mit sem razdelila 

na sedem sklopov. Vsak sklop je imel svojo idejno ilustracijo.  

 

 

 

Otrokom prilagojen Mit o Pegazu 

Pred davnimi časi je živel krilati konj Pegaz. Živel je v visokih 

planinah. Letel je s hitrostjo vetra. Bil je prekrasen, močan in 

močnih kopit. Bil pa je tudi nežen, moder in čistega srca. 

Nekega sončnega in toplega dne je krilati Pegaz želel poleteti 

na Parnas. Potoval je skozi deželo Rogaške Slatine. Navdušil se je 

nad lepoto pokrajine. Zagledal je zamišljenega Apolona. Spustil 

se je na zemljo in ga pozdravil. 

Apolon se je Pegaza razveselil. Spregovoril je kot znamenje: 

»Ti krilati vranec, ne leti na grešni Parnas, tam je vse izmišljotina 

in blišč puhlih ljudi. Tu, kjer stojiš, je mesto zdravja in resnične 

božje moči.« 

Apolon je Pegaza prosil, naj na označenem mestu udari s 

kopitom in tako odpre rogaški vrelec. Pegaz je poslušal Apolona 

in z vso silo, kar jo je premogel, udaril s kopitom. 

Na površje je privrela naravna mineralna voda. Njen curek 

je bil visok in močan. Apolon in Pegaz sta bila vsa premočena. 

Krohotala sta se na vso moč. Kmalu sta ugotovila, da ima voda 

zelo zanimiv vonj in okus po železu. Ko sta jo popila, sta občutila 

nenavadno pikanje v ustih. 

Ljudje iz širnega sveta še danes iz radovednosti prihajajo v 

Rogaško Slatino. Voda je dobra in osvežujoča. Po rednem pitju 

vode pa se tudi bolni počutijo prijetno, saj mineralna voda v sebi 

nosi zdravilno moč. Tako je Pegaz za ljudi postal junak. 
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Edinstvena naravna mineralna voda je dobila tudi ime – 

Donat Mg. 

 

Izdelava tipne slikanice 

− Ilustracije 

Ilustracije v tipni slikanici nosijo velik pomen. Za sodelovanje pri 

ilustriranju sem izbrala umetnika Tihomirja Josića, ki mi je predstavil 

nov način risanja ilustracij. Risanje z grafično tablico, ki nam odpre 

nove možnosti. Digitalni papir in barve so brez meja.  Z izredno 

natančno grafično tablico je naredil profesionalno ilustracijo, ki je 

ustrezala vsem mojim željam. Najbolj pomembno pa je bilo, da 

takšna ilustracija sledi zakonitosti tipne zaznave. Tipni prikazi so 

očiščeni vseh nepomembnih informacij. Metodično in didaktično je 

izdelek prilagojen starosti otrok. 

 

 
Slika 1: Ilustracija prvega sklopa 

Vir: Lasten 

 

− Besedilo in brajica 

Po končanih ilustracijah je sledila priprava besedila in brajice. Za 

slabovidne otroke je potrebno, da uporabimo brezserifno pisavo 

(Arial, Tahoma, Calibri …). Besedilo sem natisnila na 120-gramski 

šeleshamer papir, ki je debelejši in primeren za tipkanje brajice. 

Izbrala sem nežno bež barvo papirja, je bolj priporočljiva kot bela, ki 

tvori prevelik kontrast. Brajico, ki je pod besedilom, sem natisnila s 

pomočjo slovenske pisateljice, tiflopedagoginje, doc. dr. Aksinje 

Kermauner. 
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Slika 2: Besedilo in brajica v tipanki 

Vir: Lasten 

 

 

− Tiskanje ilustracij 
Ilustracije so nam natisnili v tiskarni. Najprej je sledila izbira papirja. 

Svetovali so nam izbiro papirja, ki je kvalitetnejši, vzdržljiv in izredno 

močan. Odličen je za tiskanje portretov in ni občutljiv na vlago. Visok, 

kvaliteten premaz omogoča tiskanje z visoko ločljivostjo in globinsko 

ostrino.  

 

− Izdelava tipnih ilustracij 

Preden sem začela z izdelovanjem tipnih ilustracij, sem v papirnici in 

trgovinah izbrala različne materiale, ki so najbolj primerni za tipanko. 

Pri izbiri sem si pomagala s tabelo Razvrstitev materialov glede na 

občutek toplo/hladno, ki ga je napisala doc. dr. Aksinja Kermauner v 

svoji diplomski nalogi Tipna slikanica za slepe, leta 2004. 

 

 
Slika 3: Izdelava tipne ilustracije sedmega sklopa 

Vir: Lasten 

 

− Tiskanje in vezava tipanke 
Za vezavo in izdelavo naslovnic sem izbrala tiskarno Sekom grafika, 

d. o. o., iz Ljubljane. Moj cilj je bil, da bo knjiga oblikovana tako, bo 
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zadovoljila in pritegnila bralca že s svojo zunanjostjo. Ko smo 

oblikovali osnutek naslovnice, je sledila izdelava platnice. V tiskarni 

so uporabili materiale, ki se ločijo od papirja v knjižnem bloku. 

Platnice so izdelane iz trše lepenke, čez katero je prilepljen potiskan 

in mat plastificiran papir. Tako smo dobili tipanke s trdo vezavo. 

 

 
Slika 4: Končana zunanja knjižna oprema 

Vir: Lasten 

 

Ilustracije so zaradi različnih materialov debelejše, zato so spete s 

kovinsko spiralno vezavo. Takšna vezava je za tipanke 

najprimernejša, z njo bodo lahko slepi, slabovidni in videči otroci 

lažje rokovali, saj je lahko med branjem popolnoma razprta in lahko 

bralec uporablja obe roki. 

 
Slika 5: Notranjost končane tipanke 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Zaradi okvare vizualne percepcije slepi in slabovidni otroci 

spoznavajo svet, njegove pojave, dogodke in lastnosti drugače. 

Potrebno jim je stvarnost približati na njim dostopen in razumljiv 

način. Ena izmed možnosti je, da otrokovo znanje gradimo s pomočjo 

tipne slike. To je bil razlog o nastanku tipnih slikanic Mit o Pegazu. 

Tipno slikanico uporabljam pri svojem individualnem delu z otroki s 

posebnimi potrebami in pri polno čutnih otrocih v skupini. Je eden 
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izmed načinov, s katerim spodbudim otroka k treningu in razvijanju 

precizne motorike. Ima tudi širok namen uporabe, saj jo lahko 

uporabimo za vzpostavitev prvega stika, kot motivacijsko sredstvo, 

krepitev tipa, pridobivanje novih informacij … S vključitvijo vseh 

čutov z »drugačno« slikanico pa polno čutni otroci razvijajo empatijo 

do otrok s posebnimi potrebami. 
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Darja Pungartnik: Jutranji krog kot mikrokozmos dneva 

 

Povzetek: Jutranji krog je neke vrste mikrokozmos tega , kar si 

želimo, da bi naš oddelek bil skozi dan, teden, mesec in ne nazadnje 

šolsko leto. Skozi jutranji krog se vzpostavlja spoštljivo učenje ter 

oblikuje zaupanja vredna klima. Omenjeni elementi se raztezajo v 

celoten čas in v vse vzgojne in izobraževalne elemente procesa. Prej 

omenjenim elementom pa smo dodali še elemente edukacijske 

kineziologije, to so vaje za učenje, ki ne učijo, ampak podprejo 

sposobnosti in pripravljenost naših otrok za učenje. Prav tako smo 

aktivno podprli funkcijo retikularne formacije in tako poskrbeli za 

stanje pozornosti in posledične motivacije. V članku smo se 

osredotočili na jutranji krog v starostni skupini otrok od pet do šest 

let. 

 

Ključne besede: jutranji krog, mikrokozmos dneva, funkcija 

retikularne formacije, edukacijska kineziologinja, motivacija, 

pozornost. 

 

Abstract: The morning circle is a kind of microcosm of what we want 

our class to be throughout the day, week, or month, and ultimately 

the school year. Through the morning circle, respectful learning is 

established and a trusting climate created. These elements extend 

over time and into all educational and training elements of the 

process. And to these elements, elements of educational kinesiology 

have been added, i.e. learning exercises which do not teach, but 

rather support our children's abilities and readiness to learn. The 

function of the reticular formation has also been actively supported, 

thus ensuring a state of attentiveness and, consequently, motivation. 

In this article we have focused on the morning circle with children 

aged five to six years. 

 

Keywords:  morning circle, microcosm of the day, function of the 

reticular formation, educational kinesiology, motivation, 

attentiveness. 
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UVOD 

Jutranji krog ali jutranje srečanje otrok v vrtcu je svet oddelka v 

malem in je nekakšen odsev vsakega posameznega otroka v oddelku. 

V našem vrtcu oziroma v našem oddelku se jutranji krog pojavlja kot 

eden izmed načinov pedagoškega dela, ki je časovno umeščen v čas 

po zajtrku. Jutranji krog kot takšen tako služi delu dnevne rutine in 

ga je bilo mogoče zaznati občasno kot čas, ko otroci težje vzdržujejo 

pozornost in posledično pade tudi motivacija kar vodi v slabše 

pomnjenje. V izogib slabši motivaciji in pomnjenju smo se odločili za 

uvedbo sprememb v pripravi na jutranji krog in v jutranjem krogu ter 

tako vse otroke povabili k aktivni udeležbi. Skupaj smo načrtovali in 

oblikovali odločitve in se tako posvetili odpravi prekomernega 

sanjarjenja v času jutranjega kroga. Otroci so tako soustvarjali 

oziroma se aktivno participirali, prisluhnili smo njihovim predlogom, 

sledili zanimanjem otrok, talentom in interesom ter tako vzpostavili 

želeno dinamičnost jutranjega kroga.  

 

Jutranji krog v vrtcu 

Jutranji krog ali jutranje srečanje ustvarja občutek za timsko in 

skupinsko povezanost in prav tak je namen le-tega. Večina jutranjih 

srečanj ima skupne dejavnosti v stalnem oziroma določenem 

prostoru, ki je namenjen dejavnosti jutranjega kroga. Čas, namenjen 

dejavnosti jutranjega kroga, ima vnaprej določeno rutino in tako vsi 

vključeni otroci vedo, kaj lahko pričakujejo. Kljub prej zapisanemu pa 

je seveda možno spreminjati dejavnosti in jih naravnati tako, da so 

najbolj primerne za otroke v oddelku. Otroci skozi jutranji krog 

pridobijo občutek pripadnosti, nadgrajujejo njihovo sposobnost za 

osredotočenost, krepijo svoje izražanje in gradijo obsežne skupinske 

interakcije, ki so podlaga za vsako usmerjeno dejavnost, za vsak 

konflikt ter vznemirjanje, skozi dan, teden, mesece in leta. Klima 

jutranjega kroga se odraža skozi vse elemente vzgojno-

izobraževalnega procesa ter v celoten čas bivanja v vrtcu. Jutranji 

krog oziroma jutranje srečanje je izredno dobro investiran čas, ki je v 

luči mikrokozmosa dneva mnogokrat poplačana investicija (Hansen, 

Kaufmann in Walsh, 2000). 

 

Aktivna udeležba otrok 

Aktivna participacija oziroma aktivna udeležba otrok v jutranjem 

krogu je izrednega pomena za uspešno jutranje srečanje. V začetku 

šolskega leta je veliko vzgojiteljeve energije usmerjeno  v oblikovanje 

pravil, ki jih dorečejo skupaj z otroki, v izvajanje dogovorjenih pravil 

tekom dneva, učenje dnevne rutine, kar posledično zagotavlja tekoče 

prehajanje v pripravo na jutranji krog in samo jutranje srečanje. 

Otroci skozi poznavanje rutine jutranjega kroga prehajajo v aktivno 

udeležbo v samem jutranjem krogu in se po svojih najboljših močeh 

participirajo, dobro in aktivno poslušajo ter se primerno odzivajo in 

so posledično v pozitivni interakciji jutranjega srečanja (Rutar, 2013).  

 

Pozitivni vidik aktivne udeležbe otrok pa je zaznan tudi skozi 

samostojnost, ki jo otroci razvijejo ob pravi meri pomoči odraslega. 
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Otroci v predšolskem obdobju z veseljem prevzemajo odgovornost 

na različnih področjih, saj se tako počutijo samostojne in so 

obravnavani kot odgovorni člani družbe. Participacija pravzaprav 

izvira iz otroške težnje po doseganju cilja, kar ga motivira in 

posledično pripravi na naloge v odraslem obdobju (Željeznov Seničar, 

2013). 

 

Pozornost 

Pozornost deluje samodejno in je kot takšna del telesnih in duševnih 

zmožnosti posameznika. Prav tako lahko zapišemo, da ima pozornost 

vpliv na zaznavanje in je proces, pri katerem se osredotočiš na 

dražljaj iz okolja (Amalietti, 2018). Pri malem otroku je pozornost 

šibka in kratkotrajna, s starostjo pa le-ta postopoma narašča in se 

krepi oziroma izboljšuje. Da pa bi odrasli bili zgled pri razvoju 

otrokove pozornosti, se moramo predvsem umiriti, naša navodila 

morajo biti kratka in razumljiva, ob zaključku dejavnosti moramo 

otroka pohvaliti itd. Otroška odgovornost in razvijanje pozornosti sta 

posledica doslednega ravnanja odraslih, ki ga obkrožajo in 

postavljanja meja (Nemec, Krajnc, 2011). 

 

Načela, ki opredeljujejo razvoj pozornosti, so: 

− Od pasivne k aktivni pozornosti – naravna pozornost. Otrok je 

pozoren na nek dražljaj, ko zazna drug dražljaj iz okolice (zvok, 

barvni ali premikajoči se dražljaj), pozornost preusmeri na drugo 

vsebino. 

− Od nesistematičnega k sistematičnemu iskanju. Raziskovanje 

nekega predmeta pri otroku ne poteka sistematično, ampak 

naključno. Predmet pride v bližino otroka in s tem pritegne 

otrokovo pozornost. 

− Od široke osredotočenosti k selektivnemu zbiranju informacij in 

ignoriranju nebistvenih informacij. Pri osmih letih lahko otroci 

svojo pozornost delno nadzorujejo ter tako izberejo eno izmed 

situacij in so pozorni le nanjo kljub dražljajem iz okolice (Nemec 

in Krajnc, 2011).  

 

Slušna pozornost predšolskega otroka je pomembna zaradi več 

razlogov. Pozorno poslušanje širi otrokovo besedišče in posledično 

poskrbi za boljše razumevanje povedi. Tisti otroci, ki imajo razvito 

slušno pozornost, so bolj uspešni pri sledenju navodilom in tako bolje 

razumejo razlago in posledično porabijo manj časa za učenje (Levec, 

2014). 

 

Motivacija 

V vrtčevskem okolju se motivacija izvaja kot proces zbujanja 

otrokove aktivnosti, njegovega usmerjanja z namenom dosege 

določenih ciljev. Sam pojem motiv oziroma motiviranost pa izhaja iz 

latinske besede »motus«, ki v prevodu pomeni premikanje, gibanje 

(Sang, 2001). Motivacijo lahko izvajamo na različne načine in na 

različnih področjih, ki v danih okoliščinah posameznika spodbudijo k 

zadanemu cilju. Pomembno je, da strokovni delavci v vrtcu 
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prepoznamo, kaj otroke motivira k sodelovanju na različnih 

področjih. Da postane nekdo dober motivator, pa mora biti dovolj 

samomotiviran (Kobal Grum in Musek, 2009). 

 

Vzgojitelji v vrtcih pa lahko vplivajo na zelo pomemben vidik 

motivacije, in sicer na samo izbiro naloge, da je ta koristna, uporabna 

in zanimiva ter da otroci v njej uživajo. Motivacija kot takšna torej 

deluje kot ugoden kontekst za učenje in tako mora vzgojitelj dobro 

poznati motivacijska prepričanja otrok, saj le tako lahko načrtuje 

aktivnosti in ob slednjem dodobra izkoristi njihova motivacijska 

prepričanja (Boekaerts, 2002). 

 

Funkcija retikularne formacije 

V možganskem deblu imamo omrežje posebnih živčnih celic, ki ga 

imenujemo retikularna formacija. Njen centralni položaj v 

možganskem deblu jo preko vlaken povezuje z vsemi senzornimi 

sistemi, nevroni in drugimi deli možganov. Retikularna funkcija 

deluje tudi v centrih budnosti, ki nas budijo, uspavajo in razburjajo.  

Tako ima kot takšna pomembno vlogo tudi pri sami pozornosti in 

omogoča preusmerjanje pozornosti z enega dogodka na drugega 

(Ayres, 2002).  

 

Retikularna funkcija ima poleg že omenjenih dejavnosti tudi 

ojačevalno ali zaviralno funkcijo senzoričnih dražljajev. V njenem 

delovanju to pomeni, da okrepi senzorične dražljaje na način, 

zaviranja drugih dražljajev ter posledično varuje možgane pred 

neštetimi dražljaji in tako podaja informacije in povelja naprej 

možganski skorji. Glavni nadzorni sistem centralnega živčnega 

sistema se nahaja v retikularni formaciji in samo tako predelani 

dražljaji v možganskem deblu se lahko uporabijo kot informacija v 

možganski skorji ter tako dajejo primerna navodila za reakcije 

(Kremžar in Petelin, 2000).  

 

Elementi edukacijske kineziologije 

Telovadba za možgane (Brain Gym) je ena izmed sredstev tako 

imenovane pedagoške kineziologije. Avtorja oziroma inovatorja prej 

omenjenega programa sta zakonca Dennison, ki sta zasnovala orodje 

za učenje, ki temelji na skupku znanstvenih spoznanj, tehnikah 

znanja jezika in samega motoričnega razvoja, upoštevajoč raziskave 

o možganih, akupresuri, uporabni kineziologinji in optometriji. 

Učenje je zelo pomembno tudi v predšolskem obdobju in telovadba 

za možgane otrokom nudi praktičen in dinamičen način učenja. S 

preprostimi vajami oziroma elementi edukacijske kineziologije 

integriramo funkcioniranje leve in desne hemisfere možganov in jih 

tako pripravimo na celostno učenje. Integrirano stanje v možganih pa 

omogoča uspešno učenje brez večjega stresa, saj otroci tako 

posledično zgradijo večje samozaupanje in tako poglabljajo svoje 

fizične, mentalne in kreativne sposobnosti. Otroci tako izvajajo vaje s 

preprostimi in lahkotnimi gibi, s pomočjo katerih sprostijo in 

odkrivajo svoje skrite sposobnosti. Koncept učenja s pomočjo 
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telovadbe za možgane temelji na predpostavki, da je učenje prijetna 

in naravna vseživljenjska dejavnost in da učne blokade izhajajo iz 

nezmožnosti obvladovanja strahu in stresa, ter da smo vsi »učno 

blokirani« saj smo se naučili »ne gibati« (Dennison in Denison, 2007). 

 

V praksi poznamo tri dimenzije gibanja možganske telovadbe: 

− Stranskot (lateralizacija: levo-desno). 

− Notranja orientacija (fokusiranje: spredaj-zadaj). 

− Zunanja orientacija (centriranje: zgoraj-spodaj) (Hyatt, 2007). 

 

Primer dobre prakse 

Jutranji krog je čas za socialne stike, branje pravljic in zgodb, 

opazovanje vremena, ki ga posledično označimo na vremenskem 

krogu, uvrščanje dneva v tednu, ki ga pravilno izberemo na 

tedenskem krogu, čas za pogovor o sprotnih dogodkih ter čas za 

motivacijo v nadaljnje dejavnosti itd. Kadar je skupina številčna (24 

otrok) se v jutranjem krogu izmenično srečujemo s polovico otrok. 

Otroci so ob že poznani rutini bolj nemirni in manj pozorni ter zbrani 

za podane vsebine jutranjega kroga. Posledično je njihova motivacija 

nižja, s slednjim pa pada tudi pomnjenje. 

 

Načrt uvedbe spremembe 

− ČASOVNI OKVIR (mesec dni). 

− KORELACIJA S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

1. GIBANJE 

2. DRUŽBA 

Cilji 

Preglednica 1: Globalni in akcijski cilji uvedene spremembe 

 

 

Izbrana metoda za aktivno vključevanje otrok 

Kot izbrano metodo za uvedeno spremembo smo izbrali aktivno 

udeležba otrok pri izvajanju dnevne rutine priprave na jutranji krog 

in jutranjega kroga, gre za skupinsko in individualno učno obliko. 

 

Dileme in izzivi, ki so se pojavljali ob uvajanju sprememb 

Naleteli smo na eno samo dilemo, ki je bila v zastavljenem časovnem 

okvirju (mesec dni), katero pa smo že po 14 dneh ovrgli. 

 

GLOBALNI KONKRETNI/AKCIJSKI 

 

1. Zavedanje lastnega telesa in 

doživljanje ugodja v gibanju. 

2. Oblikovanje osnovnih 

življenjskih navad. 

 

 

3. Razvijanje koordinacije 

oziroma skladnosti gibanja 

(koordinacija gibanja 

celotnega telesa, rok in 

nog), ravnotežje. 

4. Obvladovanje prekomerne 

aktivnosti ali prekomernega 

sanjarjenja. 

5. Sodelovanje pri 

načrtovanju, oblikovanju in 

sprejemanju odločitev ter 

pri delitvi odgovornosti za 

skupno sprejete odločitve. 
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Ker je tako posameznik kot skupina uspešno aktivo sodelovala v 

pripravi na jutranji krog, kot tudi v jutranjem krogu, smo elemente 

edukacijske kineziologinje in funkcijo retikularne formacije 

nadgrajevali z novimi elementi, glede na potrebe oziroma osvojene 

izzive. 

 

Odzivi otrok 

Otroke sva povabili k raziskovanju našega jutranjega kroga, 

njegovega namena, učinkovitosti le-tega. Sledil je skupinski intervju, 

v katerem so aktivno sodelovali tisti otroci, ki so za to izrazili 

zanimanje, pri tem sva prej omenjeno tematiko obravnavali s 

skupino 12 otrok, kar sva ponovili še s preostalimi 12 otroki. Otroci 

so prosto izpostavili svoje ideje, katere so želeli predstaviti kot 

enakovredni v vlogi strokovnjaka. Na prej opisan način sva pridobili 

vpogled v skupne poglede otrok v odnosu do jutranjega kroga. Skozi 

interakcije med otroki so se porodile nove ideje, ki smo jih skupaj 

realizirali.  

 

 
Slika 1: Jutranji krog pred uvedbo sprememb 

Vir: Lasten 

 

Otroci so si želeli razgibanega jutranjega kroga, pri katerem bi lahko 

bila njihova pozicija bolj dinamična. Tako smo formacijo statike 

sedenja v jutranjem krogu odpravili z aktivno podpro funkcije 

retikularne formacije, pri kateri smo klasično sedenje na stolih ali tleh 

zamenjali za sedenje na mehkih žogah za vadbo, nameščenih na 

stole. Prav tako smo predhodno namenili nekaj minut tudi za samo 

vadbo z žogami. 

 

 
Slika 2: Jutranji krog s podporo funkcije retikularne formacije 

Vir: Lasten 
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Da pa bi dosegli večjo zbranost in posledično motivacijo za jutranji 

krog, smo dodali še pripravo na jutranji krog, na katerega so se otroci 

pripravili s pomočjo elementov edukacijske kineziologije. Tako so 

otroci okrepili in podprli svoje sposobnosti in pripravljenost za 

učenje, ki je sledilo v osrednjem delu jutranjega kroga. Predstavljene 

spremembe so kasneje otroci z lastno participacijo ponesli še na višji 

nivo, saj danes samostojno izvajajo pripravo na jutranji krog. Z 

aktivno vključenostjo so razvili občutek lastnega nadzora nad 

okoljem in samega kreiranja okolja. 

 

 
Slika 3: Elementi edukacijske kineziologije 

Vir: Lasten 

Uspešnost spremembe in prostor za izboljšave 

Spremembo uvedbe elementov edukacijske kineziologinje in 

podpore funkcije retikularne formacije so otroci v oddelku zelo dobro 

sprejeli in tako pokazali, da so naklonjeni lastni aktivnosti skozi 

celoten čas bivanja v vrtcu. Prostor za izboljšave pa smo zaznali v 

stalni nadgradnji, kar smo vršili že tekom uvedbe priprave na jutranji 

krog in jutranjega kroga z aktivno udeležbo otrok. Otroci so 

predlagali, da uvedene spremembe zabeležimo s pomočjo NTC 

zapisa, zapisa s pomočjo simbolov, ki je bil v fazi uvajanja sprememb 

otrokom v pomoč pri samostojni aktivni udeležbi. 

 

 
Slika 4: NTC zapis priprave na jutranji krog z elementi edukacijske kineziologije 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Dnevna rutina priprave na jutranji krog in sam jutranji krog se je, z 

uvedbo sprememb, v celoti spremenil z aktivno udeležbo 

posameznika kot tudi celotne skupine. Otroci so postali vse bolj 

spretni pri organizaciji časa v vrtcu kot tudi pri sami pripravljenosti za 

učenje in pozornosti ter posledično tudi pri motivaciji. Z elementi 

edukacijske kineziologije smo izziv motivacije za vsakodnevno učenje 

uspešno premagovali z izvajanjem določenih gibov, uporaba katerih 

je ustvarila nove nevrološke poti v možganih. Povezovali smo desno 

in levo polovico možganov, krepili notranjo ter zunanjo orientacijo in 

uspešno podprli otroško sposobnost in njihovo pripravljenost za 

učenje. Prav tako smo aktivno podprli funkcijo retikularne formacije, 

pri tem smo si pomagali z mehkimi žogami za vadbo. Slednja zajema 

dve večji funkcijski enoti, pri čemer ena analizira občutke na telesu, 

druga pa zaznava položaj lastnega telesa in objektov v okolju, kar je 

otrokom omogočilo, da so uspešno usmerjali svojo pozornost. Otroci 

so se tako samostojno, z lastno aktivnostjo, pripravili na jutranji krog 

in pri tem vzdrževali precej visoko raven pozornosti. Visoka raven 

pozornosti se je izkazala kot zaželena tako s strani otrok kot strani 

strokovnih delavcev in posledično je ta povečala obseg novih znanj 

pri otrocih. 

 

Predvsem je z novimi elementi oziroma spremembami v pripravi na 

jutranji krog in v samem jutranjem krogu bilo zaznati povečano 

zanimanje zanj in seveda za aktivno sodelovanje otrok v njem 

(omogočanje izbire sodelovanja ali vodenja dela dejavnosti). Rutino 

jutranjega kroga smo tako uspešno prestavili iz cone že znanega, boj 

statičnega, v cono aktivnega in veliko bolj zanimivega ter posledično 

motivacijskega. 
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Ana Radovčič: Uporaba telefona pri uri matematike 

 

Povzetek: Mobilni telefon je postal pripomoček, ki neprestano moti 

pri pouku. Veliko dijakov se kar med poukom pogovarja, pošilja 

sporočila ali slike oziroma posnetke preko mobilnega telefona in ga 

uporabljajo za različne stvari, od iskanja po spletu, uporabe socialnih 

omrežij pa vse do objavljanja raznih fotografij. Če se učitelj odloči, da 

lahko dijaki pri določeni uri uporabijo mobilni telefon, mora biti zelo 

pozoren, da ga uporabijo za namene učenja.  Odločila sem se, da pri 

določeni novi snovi ali pri utrjevanju snovi lahko dijaki uporabijo 

telefon. V članku predstavljam uporabo Padleta, Geogebe in 

PhotoMatha, in sicer pri preverjanju predznanja dijakov jim na tablo 

dam QR kodo, preko katere dostopajo do Padleta, kjer zapišejo 

najhitreje, kar že znajo o določeni snovi, ostali dve aplikaciji pa 

uporabijo za reševanje nalog in preverjanje rešitev.  

 

Ključne besede: mobilni telefon, poučevanje matematike, veselje do 

učenja 

 

Abstract: The mobile phone has become an accessory that 

constantly disturbs the lessons. Many students talk, send messages 

or pictures or videos via mobile phone during class and use it for 

various things, from searching the Internet and using social networks 

to posting various photos. If a teacher decides that students can use 

a mobile phone during a certain lesson, they must be very careful 

that they use it for learning purposes. I decided that students can use 

the phone for a certain new subject or when consolidating the 

subject. In the article, I present the use of Padlet, Geogeba and 

PhotoMath, namely, when checking students' prior knowledge, I give 

them a QR code on the board, through which they can access Padlet, 

where they write down as quickly as possible what they already know 

about a certain subject, and use the other two applications to solve 

tasks and check the solution. 

 

Keywords: mobile phone, math tutoring, joy of learning 
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UVOD 

Iz dneva v dan se tempo življenja spreminja, učitelj mora biti 

pripravljen na spremembe in le-te naredijo pouk drugačen in bolj 

zanimiv. Učitelj mora vseskozi slediti trendom in jih znati vpeljati v 

učno uro, da je pouk ustvarjalen in zabaven. Otroci zelo hitro začnejo 

uporabljati tehnologijo in mobilne naprave. Na trgu srečamo veliko 

različnih mobilnih telefonov, ki imajo ogromno funkcij, s katerimi si 

olajšamo marsikatero delo. Zakaj ne bi izkoristili prednosti mobilne 

naprave v prid učenju? Ravno to razmišljanje me je postavilo pred 

dejstvo, da poskusim uporabiti mobilni telefon pri uri matematike. 

Na ta način sem želela pritegniti dijake k delu, jim narediti drugačno 

in bolj zabavno uro. Pouk matematike je postal bolj zanimiv, bolj 

aktiven in posledično se je izboljšala kakovost poučevanja in učenja. 

Zelo pomembno je, da učitelj ima nadzor nad uporabo telefona in da 

dijaki uporabljajo telefon samo za tisto, kar jim določi učitelj. 

 

Mobilni telefon 

Mobilni telefon je elektronska telekomunikacijska naprava, ki ima 

zelo podobne lastnosti kot stacionarni telefon. Prednost mobilnega 

telefona je, da ne potrebuje žice za komunikacijo, torej so brezžični 

(Šuštar, 2018). Vsako leto se uporaba mobilnih telefonov med 

mladimi veča in postal je nekakšna nuja v vsakdanjem življenju 

mladih in starejših ljudi. Število uporabe mobilnih telefonov po svetu 

presega 6 milijard. Leta 2016 je bila uporaba mobilnih telefonov 3,7 

milijarde, v letu 2021 pa je narastlo kar na 6 milijard. Napovedano je, 

da v naslednjih nekaj letih bo preseglo kar 7 milijard (Statista, 2022).  

Uporabne aplikacije za pouka matematike so naslednje: Photomath, 

Cymath – Math Problem Solver, Mathway, GeoGebra, Desmos …   

  

Uporaba mobilnega telefona za dostop do interneta med mladimi 

Vse hitreje se je začel razvijati splet, nove tehnologije in preskok iz 

mobilnih telefonov na pametne telefone, ki so pritegnile tudi mlade 

uporabnike. Mladina je preko spleta lahko prišla zelo hitro in 

enostavno do različnih informacij. Začela se je komunikacija in 

socializacija preko socialnih omrežij. Mladina je najprej komunicirala 

preko socialnih omrežij, nato so začeli objavljati njihove misli in 

kasneje se je začela objava fotografij ter všečki in komentarji pod 

slikami. Statistika za Slovenijo kaže, da je v prvem četrtletju 2016 

dostopalo do interneta preko mobilnega ali pametnega telefona 91 

% 16–24-letnikov. Internet uporabljajo za različne aktivnosti. V 

družabnih omrežjih je sodelovalo 78 % oseb iz te starostne skupine 

in internet je uporabljalo za izobraževalne namene 41 % teh (SURS, 

2017). V prvem četrtletju 2021 je dostopalo do interneta 

najpogosteje prek pametnega telefona. 16–24-letniki so prek te 

naprave dostopali do interneta v 98 % (SURS, 2021). Opazimo, da se 

iz leta v leto dviguje število mladih, ki najpogosteje internet 

uporabljajo preko mobilnega telefona. To pomeni, da večina dijakov 

ima mobilni telefon in ga uporablja za dostop do interneta. Tako 
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velika uporaba telefona med mladimi da učitelju možnost vključiti 

uporabo telefona pri pouku. 

 

Uporaba mobilnega telefona pri pouku 

Mobilne telefone lahko v šoli uporabimo na različne načine, ki so 

koristni tako za dijake kot za učitelje. Nudi nam možnost, da lahko 

preko interneta poiščemo obravnavano učno snov, preverimo 

verodostojnost določenih informacij, dostopamo v spletno učilnico 

ali pa poiščemo odgovore na učiteljeva vprašanja. Določene spletne 

strani nam ponujajo e-učbenike, kjer lahko obravnavano snov 

ponovimo, pri tem pa ni treba imeti računalnika, vendar zadostuje že 

telefon (Čotar, Novak, Isakovič, Kosič in Harej, 2014). Dijaki so zelo 

veseli, ko lahko pri pouku uporabijo mobilni telefon. Ura matematike 

se jim zdi drugačna, bolj zanimiva in jim zelo hitro mine. Dijaki dobijo 

občutek, da so bolj samozavestni, inovativni in da so iznajdljivi pri uri. 

Ne potrebujejo učiteljeve pomoči, sami poiščejo napako in jo 

poskusijo odpraviti. V primeru težav se velikokrat zgodi, da poiščejo 

pomoč pri sošolcu, kar vodi v boljšo komunikacijo med njimi. Hitrejši 

dijaki pomagajo počasnejšim in tako ura matematike postane 

sproščena.  

 

Prednosti uporabe mobilnega telefona pri pouku 

Po mnenju Potočnik Zadrgal (2019) so prednosti uporabe mobilnega 

telefona pri pouku naslednje: 

− delo z mobilnim telefonom aktivira vse prisotne, 

− delo s spletnimi aplikacijami omogoča vsak telefon, zato ni več 

potrebe po računalniški učilnici, temveč le dostop do interneta, 

− uporaba aplikacije učitelju prikrajša čas pri preverjanju znanja 

dijakov, 

− vedno več je takih aplikacij, kjer učitelj izbere tisto, ki ustreza 

namenu, 

− gre za pripomoček, ki se ga lahko uporabi tudi doma in je 

trajnostni. 

 

Z mobilnim telefonom lahko pri pouku preverjamo predznanje, ga 

uporabimo za predelati novo učno snov in učitelj lahko dobi povratno 

informacijo o znanju dijakov. Dijak z uporabo mobilnega telefona ima 

možnost dobiti dodatno pomoč na spletu, lahko gre za teorijo, za 

formulo, za skico določenega geometrijskega lika/telesa ali pa za 

iskanje napake pri reševanju naloge. 

 

Nevarnosti mobilnega telefona pri pouku 

Nevarnosti uporabe mobilnega telefona pri pouku so naslednje: 

− uporaba mobilnega telefona povzroča nevarnost sevanja, 

− visoki stroški porabe mobilnih podatkov, 

− zasvojenost z mobilnim telefonom,  

− neprimerna vsebina, 

− vdor v zasebnost in celo mobilno nadlegovanje. 
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Če se odločimo uporabiti mobilni telefon pri pouku, je treba najprej 

dijake obvestiti o nevarnostih, ki prežijo na spletu. Med uro je treba 

imeti nadzor nad telefoni. Vsak dijak uporablja svoj telefon, le v 

primeru, da ga nima, se lahko pridruži sošolcu/ki. Učitelj zelo hitro 

opazi, ali dijak uporablja telefon za namen pouka, ali če ga uporabi za 

druge namene, ki niso vezane na pouk. Take dijake je treba hitro 

ustaviti in jim dati vedeti, da bodo v primeru ponovne uporabe drugih 

aplikacij, telefon spravili v torbo. 

 

Primeri uporabe mobilnega telefona pri uri matematike 

Pri pouku lahko mobilni telefon vključimo na različne načine. Spodaj 

so opisani načini, ki sem uporabila v srednji šoli pri uri matematike: 

 

1. Iskanje odgovorov na zastavljena vprašanja s pomočjo interneta 

Dijakom sem vprašanja osnovni geometrijski pojmi projicirala na 

tablo. Imeli so možnost poiskati odgovore v delovnem zvezku, s 

pomočjo mobilnega telefona na internetu ali pa s pomočjo znanja iz 

osnovne šole. Časa so imeli pol ure, medtem sem dijake opazovala in 

videla, da je večina dijakov izbralo možnost iskanja odgovorov s 

pomočjo interneta. Zadnjih deset minut smo skupaj preverili njihove 

odgovore, da so tudi sami videli, ali so pravilno odgovorili ali ne. V 

primeru napak so sami popravili in zapisali pravilen odgovor. Ko smo 

pregledali vprašanja, sem jim povedala, da so vse odgovore imeli 

zapisane v delovnem zvezku. Zanimivo je bilo, da ni niti eden odprl 

delovnega zvezka. Povedali so mi, da jim je veliko bolj zabavno, da 

odgovore poiščejo s pomočjo interneta, kot pa da listajo po 

delovnem zvezku. Ta način jim bolj ostane v glavi, kot pa da snov 

prepisujejo iz table. 

 

 
Slika 1: Dijaki s pomočjo interneta odgovarjajo na vprašanja 

Vir: Lasten 

 

2. QR koda 

QR koda se uporablja za shranjevanje informacij, ki so običajno 

namenjene branju preko mobilnega ali pametnega telefona. 

Omogoča zelo hitro povezavo do želene spletne strani. Učitelju je v 

pomoč, ker sam določi vsebino QR kode, preko katere pride do 

želene ankete, spletne strani, spletnih učnih listov, Padleta … Pri uri 

matematike uporabimo QR kodo za dostop do ankete ali za dostop 

do Padleta. Anketo izpolnijo kar preko telefona, v Padlet pa zapišejo 
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svoje znanje, misli ali mnenje. S tem načinom si prikrajšamo čas, saj 

dijaki vzamejo telefon, skenirajo QR kodo in z enim klikom so že pri 

želenem spletnem naslovu. S tem se tudi izognemo tipkanju dolgih 

spletnih naslovov, kjer se zelo hitro zgodi, da eno črko narobe 

prepišemo in že ne moremo dostopati do želene povezave. 

 

 
Slika 2: QR koda, s katero dostopamo do spletne strani 

Vir: https://eucbeniki.sio.si/vega1/index.html 

 

3. Preverjanje predznanja s pomočjo Padleta 

Padlet je virtualna tabla, katero lahko kreira učitelj. Povezavo 

posreduje dijakom in le-ti lahko pišejo ali delijo slike z drugimi. Vsi 

dijaki vidijo, kaj posamezen dijak napiše. Pri uri matematike je zelo 

pomembno preverjati dijakovo predznanje. Na ta način učitelj 

ugotovi, kaj dijaki že znajo in česa ne. Ugotovila sem, da najhitreje 

preverim dijakovo predznanje s pomočjo Padleta. Preko QR kode jim 

pošljem spletni naslov Padleta. Vsak si odpre povezavo in zapiše, kaj 

že zna o določeni snovi, nato odgovore projiciram na tablo in skupaj 

prediskutiramo, kaj so zapisali.   

 

 
Slika 3: Dijakovo predznanje lahko preverimo preko Padleta 

Vir: Lasten 

 

4. Risanje grafov s pomočjo GeoGebra 

Aplikacija GeoGebra se uporablja za risanje grafov, preučevanje 

geometrije in algebre. Po učnem načrtu je vsako leto določena snov, 

pri kateri lahko uporabimo GeoGebro. Ko začnem učno snov npr. o 

kvadratni funkciji, najprej odprem GeoGebro in dijakom pokažem, 

kako je videti narisana funkcija. Ob narisani kvadratni funkciji s 

pomočjo dijakov povemo njene lastnosti in šele nato si lastnosti 

funkcije zapišejo v zvezek, kasneje skupaj po korakih narišemo graf 

kvadratne funkcije. Ko pride čas, da dijaki utrjujejo risanje grafa, 

vedo, da lahko imajo preko telefona odprto GeoGebro. Uporabijo jo 

https://eucbeniki.sio.si/vega1/index.html
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za pomoč pri preverjanju pravilnosti risanja grafa ali za preveriti, če 

so pravilno izračunali ničlo, presečišče z ordinatno osjo ali teme. 

 

 
Slika 4: Preko Padleta preverjamo dijakovo predznanje 

Vir: Lasten 

 

5. Pregledovanje matematičnih postopkov s pomočjo PhotoMatha 

PhotoMath je zelo priljubljena aplikacija za učenje matematike med 

mladimi, treba je le poslikati matematični račun, PhotoMath ga bo 

prebral in rešil nalogo korak po koraku. Dijaki imajo možnost 

uporabiti PhotoMath pri računskih naloga.h Namen te uporabe ni v 

tem, da dijak prepiše nalogo, ampak v tem, da si nalogo pregleda ali 

pa sam poišče napako in jo tudi odpravi. Dijakom povem, da pri 

matematiki ni pomembno, da postopek ali rešitev naloge prepišejo, 

ampak da sami poskusijo rešiti nalogo. Ob morebitni napaki si lahko 

s pomočjo aplikacije preverijo, kjer so naredili napako, saj se največ 

naučimo ob napakah. 

 

 
Slika 5: Pri reševanju naloge lahko preko PhotoMatha poiščemo napako 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Dandanes triletni otroci že znajo uporabljati mobilni telefon. Nakup 

telefona za otroka se začne že v začetkih osnovne šole. Otroci dobijo 

telefon, zato da jih starši lahko nadzorujejo. Vse to se hitro prelevi v 

uporabo telefona za pisanje sporočil in kasneje začnejo iskati 

informacije po spletu. Vse več mladih uporablja vsak dan telefon za 

dostop do interneta. Zakaj ne bi učitelj izkoristil novih trendov in 

spremenil frontalni pouk v bolj aktiven pouk? Sama sem to poskusila 

in opazila, da so postale bolj zanimive ure matematike. Pouk se je 

izboljšal in dijaki so pridobili nazaj motivacijo za učenje. Kadar imamo 
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snov, kjer se lahko uporabi mobilni telefon, to izkoristimo. Učiteljevo 

poslanstvo ni samo predati znanje učencem, ampak jih motivirati za 

učenje, iskati nove načine za pridobivanje znanja in pri tem uživati. S 

pravilno uporabo mobilnih telefonov pri uri matematike lahko 

dijakom damo večjo motivacijo za delo in ob učenju boljše počutje. 
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Monika Ravnikar Bobnar: (Ne)varna spletna 

komunikacija 

 

Povzetek: V času dela na daljavo smo bili učitelji in učenci prisiljeni 

uporabljati internet. Učenci, ki prej niso veliko sedeli za 

računalnikom, so se morali prilagoditi in slediti delu za računalnikom. 

Kljub temu da je pouk potekal preko MS Teams, je bil splet zelo 

privlačen za njih. Učenci so hitro odkrili, da lahko čas hitro mine ob 

gledanju vsebin na internetu, klepetanju s sošolci preko klepetalnice, 

kjer pa hitro lahko pride do neprimerne komunikacije. V času dela na 

daljavo in tudi v vsakdanjem življenju je bilo nujno predstaviti 

primerno komuniciranje med vrstniki in predstaviti pasti interneta. 

Sama sem namenila kar nekaj razrednih pogovorov na temo 

komuniciranja med vrstniki in varnosti na internetu. Nujno je, da 

otroke čimprej začnemo zavestno spremljati pri uporabi medijev in 

jim nuditi podporo, toliko bolje jih lahko pripravimo na izzive, ki jih 

digitalni mediji neizogibno prinašajo s seboj in zato moramo učitelji 

že v nižjih razredih seznanjati otroke z osnovami varne in odgovorne 

uporabe digitalnih naprav. 

 

Ključne besede: varnost na internetu, delo na daljavo, komunikacija, 

pasti interneta  

Abstract: During the online work, teachers and students were forced 

to use the Internet. Students who did not sit at the computer much 

before had to adapt and follow the work at the computer. Despite 

the fact that the classes were held via MS Teams, the web was very 

attractive for them. The students quickly discovered that time can 

pass quickly while watching content on the Internet, chatting with 

classmates via the chat room, where inappropriate communication 

can quickly occur. During the online work and also in everyday life, it 

was essential to present appropriate communication between peers 

and to present the pitfalls of the Internet. I dedicated quite a few 

class discussions to the topic of communication between peers and 

safety on the Internet. It is imperative that we start to consciously 

monitor children's use of media as soon as possible and provide them 

with support, the better we can prepare them for the challenges that 

digital media inevitably bring with them, and therefore teachers 

must introduce children to the basics of safe and responsible use of 

digital media already in the lower grades devices. 

 

Keywords: internet security, telecommuting, communication, 

pitfalls of the internet 
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UVOD 

Veliko otrok kmalu začne uporabljati tablice, pametne telefone in 

različne digitalne naprave. Opazimo, da že majhni otroci vedo, kako 

morajo s prstom podrsati po pametnem telefonu ali tablici, da 

pridejo do najljubše igre ali video posnetka. Otroci ves čas opazujejo, 

kako njihovi starši ali bratje in sestre brskajo po spletu ali igrajo igre, 

zato so pri mnogih otrocih digitalne naprave vsakodnevno prisotne. 

Pomembno je, da otroke čimprej začnemo zavestno spremljati pri 

uporabi digitalnih naprav in jim nuditi podporo, toliko bolje jih lahko 

pripravimo na izzive, ki jih digitalni mediji neizogibno prinašajo s 

seboj. Učitelji moramo že v nižjih razredih seznanjati otroke z 

osnovami varne in odgovorne uporabe digitalnih naprav (mobilnih 

telefonov, tablic in računalnikov) in o primernem komuniciranju z 

vrstniki (Buchegger in Summereder, 2020).  

 

Internetna varnost 

Internetna varnost je veda, ki se ukvarja s stopnjo uporabnikove 

osebne varnosti, varnostnih tveganj do zasebnih podatkov in 

premoženja, povezanega z uporabo interneta ter samozaščite pred 

računalniškim kriminalom na splošno. Kakorkoli pogledamo je 

uporaba interneta velika prednost, saj ponuja nove možnosti 

povezovanja, komunikacije in novih dejavnosti. Ne smemo pa 

pozabiti, da s tem zbira tudi pomembne informacije uporabnikov, ki 

se lahko v tej internetni mreži izgubijo, so ukradene ali pa so 

uporabljene v škodljive namene. Zaradi dostopnosti informacij je vse 

to zelo preprosto. Internet ima velik in širok doseg in prav zaradi tega 

ga je težje nadzorovati in preprečiti. Internet je bil pravzaprav 

narejen kot nov odprt prostor brez omejitev in brez centralnega 

nadzorovanja, kar pomeni, da je uporabniku zelo težko zagotoviti 

zaupnost, poštenost in varnost. Število uporabnikov interneta se 

veča, zato je potrebna tudi večja skrb za varnost na internetu, ne le  

za otroke, ampak tudi za odrasle. Splošna skrb glede varnosti na 

internetu vključuje: zloraba uporabnika (nezaželena pošta, spletno 

ribarjenje ali zvabljanje, spletno ustrahovanje, spletno zalezovanje, 

itd.), spletne strani in programske opreme (namestitev zlonamerne 

programske opreme, računalniški virusi itd.) in različne tipe opolzkih 

ali žaljivih vsebin. Na internetu so lahko storjena različna kazniva 

dejanja, kot so zalezovanje, kraja identitete in podobno. Velika 

večina socialnih omrežij in spletnih klepetalnic ima stran z 

informacijo o varnosti. V februarju se po vsem svetu praznuje Dan 

varnejše rabe interneta z namenom ozaveščanja o varnosti interneta 

(Moja spletna varnost, 2017).   

 

Šola mora učencem predstaviti, kako se je treba obnašati na 

družbenih omrežjih. Otroci morajo vedeti, da je vsaka objava, ki jo na 

internetu enkrat objavijo, vidna, in morajo vedeti, da imajo vse 

objave svoje posledice. Učitelj mora poudariti, da pod nobenim 

pogojem na splet ne smejo objaviti nikakršnih osebnih podatkov, ker 

ji lahko določeni ljudje uporabijo za oškodovanje posameznika. 

Učitelj mora opozoriti učence, da povedo, če se kateri otrok počuti 
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nadlegovanega ali zastrahovanega na spletu, saj je v takem primeru 

potrebno čimprej ukrepati in takšno vedenje čim hitreje prijaviti. 

Prijavijo naj staršem oz. administratorjem strani.  

V primeru nadlegovanja je učence oz. otroke treba naučiti, kako 

lahko odreagirajo in kako lahko zavarujejo samega sebe: 

Na sporočila, ki so sovražna ali na sporočila, ki ga žalijo, naj  ne 

odreagira, ampak naj taka sporočila shrani in uporabnika, ki mu 

sporočila pošilja, blokira. 

Otrok oz. učenec mora vedeti, da za nastalo situacijo ni kriv in da 

lahko kontaktira ali starše ali katerokoli organizacijo, ki svetuje 

mladim pri težavah na internetu. 

Če učenec oz. otrok misli, da je na spletni strani kakršna koli vsebina 

neprimerna, naj prijavi lastnikom spletne strani (Zupan, 2015). 

 

Komuniciranje  na internetu 

Tako kot v resničnem svetu lahko tudi na spletu pride do nasilja. 

Lahko so drugi nasilni do nas ali pa mi do drugih. Pri delu na daljavo 

smo se srečali ne le s pastmi interneta, temveč tudi z medvrstniškim 

verbalnim nasiljem preko interneta, kot so zmerjanje, žaljenje, 

posmehovanje, norčevanje, ustrahovanje, uporaba vulgarnih (grdih) 

besed. Zaradi neprimernega komuniciranja med vrstniki preko 

interneta v času dela na daljavo sem veliko časa namenila 

komuniciranju med vrstniki in varnosti na internetu. Učence sem 

želela preko zgodbe naučiti, kako dejanja in besede vplivajo na nas. 

Prebrala sem jim zgodbo za razmislek: Brazgotine v duši. 

Majhen deček, ki se je večkrat grdo obnašal, se je nekega dne močno 

razjezil. Njegov oče, ki je bil pameten človek, mu je dal škatlo, polno 

žebljev, ter mu dejal, da naj vedno, ko bo razburjen ter se ne bo 

mogel obvladati, zabije po en žebelj v leseno ograjo na vrtu. Že prvi 

dan je fant zabil v ograjo kar triindvajset žebljev. V naslednjih nekaj 

tednih se je naučil obvladovati svoje obnašanje in število zabitih 

žebljev v ograjo se je počasi a vztrajno pričelo zmanjševati. Deček je 

kmalu odkril, da je lažje obvladati svoje obnašanje, kot zabijati žeblje 

v ograjo. In končno je prišel dan, ko se ni nič razburil in tako tudi ni 

zabil nobenega žeblja v ograjo. To je zaupal očetu in ta mu je rekel, 

da naj vsak dan, ko se ne bo razjezil, potegne en žebelj iz ograje. 

Dnevi so minevali in prišel je dan, ko je fant povedal svojemu očetu, 

da ni več žebljev v ograji. Oče je prijel sina za roko in ga peljal do 

ograje. Tam mu je rekel: "Sin moj! Dobro si opravil svoje delo, toda 

poglej vse te luknje v ograji. Ograja ne bo nikoli več taka, kot je bila 

na začetku. Nikoli več ne bo gladka. Ko nekomu rečeš kakšne stvari v 

besu, te besede pustijo brazgotine, ki so kot te luknje v ograji. 

Človeka lahko raniš z besedami, kretnjami, nožem in četudi se 

kasneje opravičiš, rana ostane. Brazgotina ostane. Rane zaradi grdih 

besed prav tako bolijo, kot bolijo druge rane« (Kos, 2017).  

 

Učence sem vprašala, ali so kdaj razbili krožnik ali kozarec. Seveda ga 

je vsak izmed njih kdaj razbil. Vprašala sem, ali bi se krožnik ali 

kozarec vrnil v prvotno stanje, če bi se mu opravičili. Kako zelo res je, 

da razbit krožnik ali kozarec nikoli več ne bo cel. Tudi, če ga zlepimo, 
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krožnik ali kozarec ne bo cel. Mogoče ga lahko lepo polepimo, 

popravimo, tako, da razpok skoraj ne vidimo, toda vseeno ga ne 

bomo več mogli uporabljati za juho ali skodelico za čaj. Vsako dejanje, 

ki je narejeno, ali besede, ki so izgovorjene, se ne morejo izbrisati. 

Tudi ostre besede puščajo trajne sledi. Marsikaj oprostimo, 

odpustimo, toda včasih ostajajo trajne praske, sledi, večkrat tudi 

rane. Nujna je uporaba besede «oprosti« in le-ta mora biti izrečena 

iz srca in ne mimogrede. Tisti, ki naredi nekaj narobe, bo najbolj 

pokazal, da mu ni vseeno, če bo spremenil svoje življenje, in poskusil 

stvari popraviti, kolikor se le da. Pomembna je spoštljiva in vljudna 

komunikacija na internetu. Iz zgodbe smo se naučili, da je vsako 

dejanje zaznamovano. Besede prav tako bolijo. Zmerjanje, žaljenje, 

posmehovanje, norčevanje, ustrahovanje, uporaba vulgarnih besed, 

ki jih izrečemo ali zapišemo v spletni klepet, lahko v našem spominu 

ostanejo za vedno.  

 

(Ne)varnost na internetu – primer dobre prakse dela v razredu 

Internet ni le vir informacij in ne prinaša samo zabave, temveč 

predstavlja tudi veliko nevarnosti. Najpogostejše nevarnosti, ki 

doletijo otroka, ko uporablja internet, so nadlegovanje, neresnične 

informacije, ki so objavljene na internetu, zloraba fotografij in 

videoposnetkov, ki jih otroci objavijo, velikokrat na pobudo nekoga, 

pogovori z neznanci, ki imajo kriminalne namene (pedofili, vlomilci, 

tatovi itd.), objavljanje neprimernih vsebin (npr. žaljive slike, 

razgaljene in gole fotografije) in podobno (Kemperle, 2016). Na 

razredni stopnji si učenci najbolje zapomnijo stvari, če so v obliki 

filma ali risanke. Na spletni strani safe.si je veliko poučnih filmov 

oziroma risank, ki poučujejo otroke o pravilni rabi interneta. Skupaj z 

učenci smo si ogledali nekaj risank in se o njih pogovorili. Prva poučna 

risanka, ki smo si jo ogledali, je o nadlegovanju. Govori o neprimernih 

stikih in vsebinah na internetu: https://youtu.be/QDWwMSIvr-E                                                                                 

Z učencem smo se pogovorili, da v primeru nadlegovanja ali pisanja 

o stvareh, ki so za njih neprijetne, povedo staršem, zapustijo stran in 

blokirajo pošiljatelja. Vedno imajo možnost izbirati, kaj bodo gledali 

in kaj ne, s kom se bodo dopisoval in tudi o čem. Naslednja risanka, 

ki smo si jo ogledali, je bila o pastirju, ki ga je zavajajoča spletna stran 

tako zmedla, da je počel neumnosti: Bele ovce - YouTube. 

 

Na internetu piše marsikaj in vse informacije, ki jih dobimo na 

internetu, niso vedno resnične. Preden odreagiramo, se moramo 

prepričati o resničnosti informacij v knjigah ali na kateri drugi 

internetni strani. Različne fotografije, ki nastanejo pri druženju s 

prijatelji, sošolci, sorodniki niso primerne za objavo na internetu. 

Najbolje je, da se ne pustimo slikati ali snemati v situacijah, ki bi jih 

lahko kdo zlorabil in objavil na internetu. O tem zelo dobro govori 

risanka: NE PLEŠI Z VOLKOM: zloraba fotografij in videov | safe.si. 

Risanka BREZ KOŽUŠČKA: objava golih slik na spletu | safe.si govori o 

neprimernih fotografijah, ki se lahko zelo hitro širijo po internetu. 

Nikomur ne pošiljamo svojih golih fotografij, saj bi nekateri radi dobili 

nespodobne, gole fotografije zato, da jih objavijo na internetu. Ko so 

https://youtu.be/QDWwMSIvr-E
https://www.youtube.com/watch?v=sFK9QQec-i0
https://safe.si/video/risanke-ovcesk/ne-plesi-volkom-zloraba-fotografij-in-videov
https://safe.si/video/risanke-ovcesk/brez-kozuscka-objava-golih-slik-na-spletu


469 
 

enkrat na internetu, jih ni mogoče dokončno izbrisati. Preko spleta 

kroži veliko verižnih pisem, v katerih je zapisano, da lahko povzroči 

veliko sreče ali pa nesreče, če tega pisma ne pošljemo naprej ostalim 

prijateljem. Vraževerni mislijo, da morajo poslati pismo prijateljem, 

drugače jih čaka nesreča. Da to ni res, otrokom lepo pokaže risanka z 

naslovom Verižna pisma za srečo (https://safe.si/video/risanke-

ovcesk/99-verizna-pisma-za-sreco). Kdor je vedno za računalnikom, 

na tablici ali pametnim telefonom lahko postane odvisen od 

interneta. Večina časa preživi za računalnikom in potem ne ostane 

nič ali premalo časa za učenje, branje knjig druženje in igranje s 

prijatelji. O tem nam pripoveduje risanka z naslovom Zmešane glave 

(https://www.youtube.com/watch?v=dUqlbzJwq-Y). 

  

ZAKLJUČEK 

Starši morajo otrokom jasno povedati, katere spletne strani lahko 

obiskuje ter mu pojasniti, kako se naj na spletnih straneh obnaša oz. 

izraža. Otroku je najbolje določiti uro dostopa do interneta ter mu 

dnevno omejiti uporabo le-tega. Otroka je nujno treba opozoriti, da 

se z neznanci na internetu ne pogovarja in nikakor ne piše o svojih 

osebnih podatkih. Starši morajo imeti nadzor nad obiskom interneta. 

Nujno morajo vedeti, katere internetne strani obiskuje njihov otrok, 

in preveriti, če so primerne za njegovo starost. Starši lahko uporabijo 

številne nastavitve na spletnih brskalnikih, kot je filtriranje strani in 

starševski nadzor, a strokovnjaki opozarjajo, da obstajajo tudi boljši 

ukrepi od tehnične zaščite. Sestavni del našega življenja je internet. 

Mladi so ga povsem sprejeli in nekateri si ne znajo predstavljati 

življenje brez njega. Pomembno je, da smo pri komunikaciji preko 

interneta spoštljivi in vljudni in da poznamo različne pasti, ki jih ima 

internet. Pri tem imamo odrasli ključno vlogo, saj moramo otroke o 

pasteh interneta zgodaj poučiti, če nam to uspe, so otroci lahko na 

internetu varni. V preteklem času pa je to delo postalo tudi naše delo, 

saj smo z otroki velik del časa tudi pedagogi in je pomembno, da smo 

tudi sami ozaveščeni o tem in da delujemo premišljeno. 
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Lilijana Rumež: Zgodnje naravoslovje v vrtcu  

 

Povzetek: Vedno pogosteje se pogovarjamo o onesnaženju našega 

planeta Zemlja. Na vsakem koraku slišimo, kako izginjajo živalske in 

rastlinske vrste ali se njihovo število zmanjšuje. Zavedamo se, da je 

naš obstoj odvisen od drugih živih bitij. V Vrtcu Kidričevo že vrsto let 

otroke osveščamo o ohranjanju narave in skrbi za živa bitja v njej. V 

naš, vrtčevski program, je tako med drugimi vključen tudi Eko 

projekt, ki ga imenujemo Ekošola in vrtec. Da bi to učenje približali 

našim malčkom, smo si umislili maskoti Čistka in Smetka in preko 

njiju otroke motivirali za delo. Projekt bogati čustveni razvoj otrok do 

narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti materialne dobrine. 

Znanje, ki ga pridobijo, je uporabno v vsakdanjem življenju. Program 

Ekovrtec temelji na odgovornem odnosu do okolja, ne le 

posredovanju in pridobivanju znanja, ampak dejavnem spreminjanju 

kulture obnašanja in ravnanja. 

 

Ključne besede: planet Zemlja, onesnaženje, ozaveščanje otrok, 

maskoti Čistko in Smetko 

 

Abstract: We are talking more and more about the pollution of our 

planet Earth. At every turn, we hear how species are disappearing or 

declining.  We are aware that our existence depends on other living 

beings. For many years, the Kidričevo Kindergarten has been raising 

children's awareness about nature conservation and caring for the 

living things in it. Our kindergarten program includes, among other 

things, an ECO-project, which we call Eco-School and Kindergarten. 

In order to bring this learning closer to our little ones, we have come 

up with the mascots (Čistko) Clean-up and (Smetko) Garbage and 

motivate the children to work through them. The project enriches 

children's emotional development towards nature. It teaches them 

to respect difference and to appreciate material goods. The 

knowledge they acquire is useful in everyday life. The Eco-

kindergarten program is based on a responsible attitude towards the 

environment, not only transmitting and acquiring knowledge, but 

actively changing the culture of behavior and conduct. 

 

Keywords: planet Earth, pollution, raising children's awareness, 

mascots (Čistko) Clean-up and (Smetko) Garbage 
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UVOD 

V našem vrtcu, ki je 11-oddelčen, delo načrtujemo preko aktivov 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Sestajamo se 4-krat letno (po 

potrebi tudi večkrat) in se dogovorimo o poteku dejavnosti, ki sledijo. 

Koordinatorji projektov naredijo načrt in razdelijo naloge za izvedbo 

le-teh. Nekateri projekti so enoletni, glede na trajanje, drugi pa že kar 

trajnostni, kot je naš Eko projekt, ki traja že več let, saj menimo, da 

je najpomembnejši za naše zdravje in obstoj človeštva. Ravno v vrtcu 

lahko na tem področju veliko naredimo in preko otrok vplivamo, z 

dobrimi zgledi in dejanji, tudi na starše otrok. Dejavnosti so v tem 

projektu razdeljene na več področij: skrb za varčevanje z elektriko, 

vodo, ločevanje odpadkov, uporaba naše biohrane (ki raste na našem 

biovrtu), ohranjanje čistega ozračja (dan brez avtomobila). Poudarek 

je na dejavnostih, ki ozaveščajo otroke o pravilnem ločevanju in 

shranjevanju odpadkov. Glavni cilj slovenskega programa Ekošol in 

vrtcev je vzgoja otroka, da skrb za okolje in naravo postane del 

njihovega življenja. 

 

Cilji: 

− dograjevati naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do narave; 

− nadaljevati dosledno ločevanje odpadkov; 

− veliko ustvarjati iz naravnih in odpadnih materialov; 

− bivati in se gibati na prostem, raziskovati in spoznati naravo v naši 

okolici; 

− sejati in saditi ter skrbeti za razvoj rastlin od semena do pridelka; 

− sodelovati v čistilnih akcijah urejanja okolja; 

− nadaljevati z akcijami zbiranja starega papirja, zamaškov, 

plastenk; 

− posvetiti pozornost tednu zdrave prehrane, tednu zmanjševanja 

odpadkov, dnevu zemlje; 

− še naprej varčevati z vodo in električno energijo. 

 

Maskoti Čistko in Smetko 

S projektom Ekošola in vrtec smo pričeli že na začetku šolskega leta. 

Otroke smo preko nalepk nad stikali in vodnimi armaturami 

seznanjali z varčno uporabo elektrike in vode. Glavna naloga pa je 

otroke navajati na pravilno ločevanje odpadkov. V ta namen imamo 

v igralnicah barvne koše za smeti in otroke nenehno opozarjamo 

nanje. Da bi otroke bolje motivirali za to dejavnost, smo si, že pred 

leti, umislili maskoti, ki smo ju poimenovali Čistko (ta, ki čisti) in 

Smetko (ta, ki je nemaren in mu čistoča ne gre od rok). V kostuma 

likov se oblečeta vzgojiteljici. Njuna naloga je otroke motivirati in 

osveščati o pomenu čistega okolja za naše zdravje. Maskoti obiščeta 

vse skupine v vrtcu, se z otroki pogovarjata in vse prisotne vabita na 

čistilno akcijo, ki običajno poteka v naslednjih dneh. Razdelita 

material, kot so vrečke za smeti in rokavice. Ta dogodek organiziramo 

v mesecu aprilu, ko ima naš planet Zemlja rojstni dan (22. april). 

Otroci sprejmejo maskoti z navdušenjem, se z njima pogovarjajo, 

pojejo in tudi zaplešejo. 
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Slika 1: Srečanje z maskotama Čistkom in Smetkom 

Vir: Lasten 

 

Moja prva slikanica 

Otroci dobivajo ideje za igre tudi iz različnih knjig. Dobro je, da otroci 

poznajo različne knjige, z različno tematiko. Predvsem pa je 

priporočljivo, da je tematika poučna, saj si s tem razvijajo vrednote. 

Vse pa ni samo v knjigah, ampak tudi v izkušnjah, katere si morajo 

otroci pridobiti sami. Želeno je, da se otrok sam preizkusi v različnih 

vlogah, situacijah, tako z živo kot tudi z neživo naravo, saj si bo le-to 

sam dodobra zapomnil (Gartner, 2011).  

 

Po dejavnostih so, z različnimi tehnikami in uporabo materialov, 

glede na starost otrok, otroci v vseh oddelkih likovno izražali svoja 

doživetja. V skupini otrok starih od 5 do 6 let smo se domislili, da bi 

na to temo ustvarili tudi slikanico, ki bo otroke razveseljevala še vrsto 

let. Otroci so bili navdušeni in visoko motivirani za sodelovanje pri 

nastajanju besedila za slikanico z naslovom Čisti Smetko. Otroci so 

slikanico tudi ilustrirali in s pomočjo projekta Z domišljijo na potep 

(Smar-team) smo dobili svojo slikanico, na katero smo izredno 

ponosni.  

 

 
Slika 2: Naša slikanica, ki smo jo ustvarili v skupini Veverice (starost otrok 5 ̶ 6 let) 

Vir: Lasten 

 

Čistilna akcija 

Čistko in Smetko sta otroke spodbudila in motivirala za dejavnost, ki 

je sledila. Čistilna akcija je potekala v okolici našega vrtca in v gozdu 

za vrtcem, kjer se veliko igramo. Nadeli smo si rokavice in odšli na 

teren. Vsaka skupina je od koordinatorja projekta dobila navodila, 

kateri del naj počistijo. Otroci so bili navdušeni. Smeti smo sortirali in 

zbirali v vrečah. Otroci so odpadke odlagali v vreče in ob tem med 

seboj komunicirali o tem, kakšni so odpadki, v katero vrečo sodijo.  

Vsi pa so bili mnenja, da so »packi« tisti, ki so smeti odvrgli v naravo. 

Vreče smo nato odnesli do zabojnikov, ki so postavljeni za vrtcem, in 
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vreče odvrgli vanje. Za nagrado smo dobili sadje in sok, ki so nam ga 

pripravili v kuhinji. 

 

 
Slika 3: Čistimo okoli vrtca 

Vir: Lasten 

 

Varno s soncem 

V vrtcu  Kidričevo že dalj časa sodelujemo v projektu Varno s soncem. 

Z izvajanjem projekta začnemo v mesecu juniju, ko je sonce že zelo 

močno in se moramo zavarovati pred sončnimi žarki. Od 

koordinatorke dobimo najnovejša navodila za izvajanje tega 

projekta. V poletnih mesecih hodimo ven na prosto zgodaj, po 

zajtrku, igro otrokom organiziramo v naravni senci, če je le to 

mogoče.  Spremljamo vrednosti UW-žarkov in se umikamo v notranje 

prostore, če je le-ta visoka (nad 6). Vsako leto izbiramo dejavnosti na 

to temo, ki so primerne za naše otroke, da na ta način ozaveščamo 

otroke o nevarnostih sonca. Seveda pa je sonce tudi zelo pomembno 

za naše zdravje, saj nam da vitamin D, zato se ga ne smemo izogibati 

vedno, ko še ni tako močno). V letošnjem šolskem letu smo si ogledali 

veliko slikanic na temo sonca, ki ga je izdal NIJZ. Ob tem smo se 

pogovarjali o težavah s soncem, v jutranjem krogu. Otroci so z 

navdušenjem pripovedovali svoja doživetja. Njihove misli so bile 

usmerjene na morje. Pogovor sem usmerjala v smislu zaščite pred 

soncem, kako jih starši zaščitijo (zaščita s kremo, pokrivala za glavo, 

naravna in umetna senca itd.). Izdelali smo si veliko sonce in ga 

barvali z vodnimi barvami. Z njim smo se fotografirali in ga razstavili 

na oknu, kjer nam bo krasilo poletno, okensko dekoracijo. Seveda 

bomo vsak dan skrbeli tudi za lastno zaščito pred soncem. 

   

Igre v gozdu 

Raziskovalno učenje predpostavlja postopno razvijanje 

naravoslovnih pojmov, postavljanje hipotez, klasificiranje, 

povzemanje bistva in pomena, ter oblikovanje konceptov. Vsi ti 

procesi potekajo nezavedno in so oblikovani na znanstveni metodi 

raziskovanja (Kurikul za vrtce, 1999). Za otroka je pomemben 

neposredni stik z naravo, pri čemer naravo zaznava z vsemi čutili, kot 

pravi Skribe Dimec (2007): «Otroci morajo priti v neposreden oseben 

stik z lepoto in raznolikostjo narave, saj bodo le tako postali bolj 

občutljivi in odgovorni do okolja.« Igre v gozdu so otrokom vedno pri 

srcu. Gozd jih pomirja in jim daje možnost svobodnega izražanja. Pri 

tem skoraj ne potrebujejo spodbude odraslega, saj jih narava sama 

pritegne v igro z naravnim materialom, ki ga tam najdejo. V našem 
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vrtcu, ki ima to prednost, da leži tik ob gozdu, smo v projekt Vrtec ob 

gozdu vključeni že dalj časa. Otroci so navdušeni nad dejavnostmi, ki 

se odvijajo v gozdu. Teh je veliko in so povezane z različnimi področji 

kurikula. Že pred leti smo si umislili maskoto škrata Bradača, ki živi v 

gozdu. Njegova naloga je, da skrbi za gozdne živali in osrečuje otroke, 

ko se pojavi med njimi. Maskoto so otroci sprejeli za svojo, se z njo 

identificirajo in se je vedno zelo razveselijo. Otroci si v gozdu sami 

poiščejo naravni material za igro. Tokratna naloga, ki smo jo dobilo 

od vodje projekta Vrtec ob gozdu, je bila igra z naravnim materialom, 

z vejicami, ki jih najdemo v gozdu. Naslov igre je VEJICA ŽELJA. Igra 

poteka tako, dva otroka držita vsak svoj konec vejice in jo odlomita. 

Tisti, ki odlomi večji kos, si nekaj zaželi. Otroci so imeli kar nekaj težav 

z lomljenjem vej, a ko jim je uspelo, so bili navdušeni. Nekateri so 

želje povedali prijateljem, drugi so jih zadržali zase. Ob zaključku so 

otroci svoje vejice postavljali v dolgo kačo. Veje so jih spominjale na 

cesto, saj smo se v tem času pogovarjali o prometu, ob tematskem 

sklopu Promet.  

 

 
Slika 4: Postavljanje vej v daljšo kolono 

Vir: Lasten 

 

Poleg osnovne naloge, ki smo jo dobili od koordinatorke projekta, 

smo v gozdu še poslušali ptičje petje, otipavali površino vejic in 

opisovali svoje občutke.  

 

REZULTATI  

Dejavnosti v okviru eko projekta sem izbirala z namenom, da bi otroci 

pridobili nova znanje in zavedanje o skrbi za čisto in zdravo okolje. 

Spoznali so pomen zbiranja, sortiranja in reciklaže odpadkov in se 

vzgajali za vrednote, kot so delovne navade, vztrajnost, potrpežljivost 

in pozitiven odnos do narave in lastnega zdravja. Predvsem pa so bili 

otroci ponosni na našo prvo slikanico, ki smo jo ustvarili, in so jo lahko 

predstavili svojim prijateljem. Navdušeno so tudi ugotovili, da smo 

okolico vrtca očistili, ob tem pa so se sami zgražali nad smetmi, ki so 
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jih »packi« odvrgli kar v naravo. Da smo to dosegli, sta nam pomagali 

maskoti Čistko in Smetko, ki sta otrokom zelo nazorno predstavili 

problematiko in rešitev le-te. 

 

ZAKLJUČEK 

S celoletnim projektom smo otroke želeli seznaniti z novimi znanji o 

pereči problematiki, ki pesti naš planet in o kateri je sicer veliko 

govora, a malo storjenega. Na osnovi odziva otrok in ob evalvaciji 

teme v jutranjih krogih ugotavljam, da so bili naši cilji doseženi. 

Otroci so namreč o smeteh razpravljali med seboj in prenašali 

pozitiven odnos do narave tudi na starše. V vseh dejavnostnih tega 

projekta so otroci neizmerno uživali in se ob tem veliko naučili. Ob 

koncu vsake dejavnosti smo skupaj z otroki delo evalvirali. Otroci so 

sami pripovedovali, kako so se o problemih pogovarjali s starši. Tudi 

povratne informacije od staršev so bile zelo vzpodbudne. Nastali pa 

so tudi lepi izdelki, ki smo jih razstavili na hodniku vrtca, da so si jih 

lahko ogledali še starši. Prav tako smo svoje delo evalvirali na aktivu 

vzgojiteljic in se dogovorili, da bo Eko projekt naš vsakoletni projekt, 

saj bomo le tako otroke ozavestili, da je čisto okolje ključnega 

pomena za naše zdravje. 
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Nataša Satler: Uporaba bralnih učnih strategij pri pouku 

 

Povzetek: V prispevka pišemo o uporabi bralnih učnih strategij. V 

prvem delu prispevka so podana teoretična izhodišča o bralnih učnih 

strategij. V empiričnem delu, pa je podana analiza rezultatov, 

pridobljenih s spletnim anketnim vprašalnikom o uporabi bralnih 

učnih strategij, ki so ga izpolnjevale osnovnošolske učiteljice in 

učitelji. Namen raziskave je bil ugotoviti, katere bralne učne 

strategije osnovnošolske učiteljice in učitelji pokažejo učencem in jih 

naučijo uporabljati. Zanimalo nas je, kako pogosto jih uporabijo pri 

pouku in v kolikšni meri lahko učenci samostojno odločajo o izbiri 

bralne učne strategije. Zanimalo nas je tudi, ali učitelji pri izbiri 

bralnih učnih strategij upoštevajo različne zaznavne in spoznavne 

stile učencev. Analiza zbranih podatkov izkazuje, da učitelji, ki so 

sodelovali v raziskavi o uporabi bralnih učnih strategij pri pouku, 

uporabljajo različne vrste le teh in jih različno pogosto tudi 

uporabljajo pri pouku. Podatki izkazujejo, da učitelji še vedno 

premalo omogočajo učencem, da sami izberejo bralno učno 

strategijo, ki učencem najbolj ustreza in da pri izbiri bralnih učnih 

strategij 13 % učiteljev ne upošteva različnih spoznavnih in zaznavnih 

stilov učencev. 

 

Ključne besede: bralne učne strategije, pouk, učenje, izbira učencev 

Abstract: In the article, we write about the use of reading learning 

strategies. In the first part of the paper, theoretical starting points 

about reading learning strategies are given. In the empirical part, an 

analysis of the results obtained with an online questionnaire about 

the use of reading learning strategies, which was completed by 

elementary school teachers, is given. The purpose of the research 

was to determine which reading learning strategies primary school 

teachers show their students and teach them to use. We were 

interested in how often they are used in lessons and to what extent 

students can make independent decisions about choosing a reading 

learning strategy. We were also interested in whether teachers 

consider different perceptual and cognitive styles of students when 

choosing reading learning strategies. The analysis of the collected 

data shows that the teachers who participated in the research on the 

use of reading learning strategies in the lessons use different types 

of these and use them with different frequency in the lessons. The 

data show that teachers still do not sufficiently enable students to 

choose the reading learning strategy that suits them best and that 

13% of teachers do not take into account the different cognitive and 

perceptual styles of students when choosing reading learning 

strategies. 

 

Keywords: reading learning strategies, teaching, learning, student 

choice 
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UVOD 

Branje je zmožnost, ki jo človek potrebuje in uporablja vse življenje. 

V procesu učenja se od učenca pričakuje, da bo prebrano besedilo 

razumel, si ga zapomnil in nove informacije znal uporabiti pri 

reševanju problemov. Branje predstavlja enega glavnih virov učenja 

in zato je pomembno, da bralec pozna tudi učinkovite bralne učne 

strategije, ki mu omogočajo, da informacije ne le spozna, temveč jih 

zna glede na namen tudi izbrati in učinkovito uporabiti. Če se učenec 

ne zna učiti, torej ne zna uporabljati učnih strategij. Za učinkovito 

branje oziroma učenje s pomočjo branja pa morajo učenci poznati 

različne bralne učne strategije. 

 

Bralne strategije 

Bralne strategije predstavljajo osrednji del strateškega učenja, saj 

omogočajo učencu boljše razumevanje besedil, povezovanje novih 

informacij z že znanimi in boljšo zapomnitev besedila, kar pa ima za 

posledico tudi boljši uspeh v učnem procesu. Učitelji bi zato morali 

poznati različne bralne učne strategije in jih znati predstaviti 

učencem (Pečjak, 1995, str. 42). Cilj sodobnega bralnega pouka je 

učence pripeljati do bralne pismenosti. To je sposobnost uporabljati 

in razumeti jezikovne oblike, katere potrebuje za delovanje in bivanje 

v družbi. Bralno pismen je torej tisti, ki zmore brati tekoče, razume, 

kar prebere in zmore informacije, ki jih je pridobil z branjem tudi 

uporabljati za osebno rast in pri reševanju problemov, tako 

vsakdanjih kot tudi učnih (Pečjak in Gradišar 2015, str. 58). Pod 

pojmom učne strategije razumemo vse pristope, aktivnosti oziroma 

dejavnosti, s katerimi učenec v procesu učenja pridobiva nove 

informacije oziroma znanja. O bralnih učnih strategijah pa govorimo, 

kadar je ta glavna dejavnost za pridobivanje informacij branje. Bralne 

učne strategije so torej najrazličnejši pristopi k učenju iz pisnih 

besedil in njihovi predelavi, kar ima za posledico boljše pomnjenje in 

razumevanje. Poznamo več samostojnih, posameznih strategij 

(Pečjak, 1995, str. 42). 

 

Eden izmed pogojev, da postane učenec pri učenju učinkovit, je, da 

je sposoben uspešno uporabljati čim več različnih učnih strategij. 

Vrste znanja, katere so učencu potrebne pri učenju bralnih učnih 

strategij, delimo v pet kategorij (Pečjak in Gradišar, 2015, str. 129): 

Znanje o strategijah – Učitelj mora poskrbeti, da učenci spoznajo čim 

več učnih strategij in jih navajati na različno uporabo strategij glede 

vrsto učnega gradiva in na cilj učenja. Učitelji nudijo učencem pomoč 

na več različnih načinov, najpogosteje uporabljajo različne 

kombinacije posameznih treh temeljnih metod poučevanja, te so:  

− Direktno poučevanje (učitelj učencem predstavi strategijo in 

razloži, kako jo uporabljamo pri učenju); 

− Učenje po modelu (učitelj ali učenci v manjših skupinah 

demonstrirajo, kako se uporabljajo določene strategije); 

− Vodeno učenje s povratno informacijo (ta oblika poučevanja 

navadno traja dalj časa in nudi učencem možnost, da pridobivajo 

proceduralno znanje in znanje o okoliščinah. To obliko 
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poučevanja učitelj uporablja po prej omenjenih oblikah, saj 

učenci strategijo poskusijo uporabiti sami, pri čemer jim učitelj da 

povratno informacijo o pravilnosti uporabe učne strategije in 

ustreznosti njene rabe (Pečjak in Gradišar, 2015, str. 129–131). 

Znanje o samem sebi kot učencu v učnem procesu 

Uspešen učenec je pozoren tudi na svoje osebnostne lastnosti, ki 

vplivajo na uspešnost njegovega učenja (Pečjak in Gradišar, 2015, str. 

132–133). 

Znanje o nalogah  

Znanje o nalogah pomeni, da si je učenec zmožen predstavljati, 

kakšna je dobra rešitev pri določeni vrsti naloge, s katero se sreča v 

šoli ali pri individualnem učenju. Učenci imajo namreč pogosto 

težave pri branju besedil iz učbenikov, ker ne znajo poiskati glavne 

misli, ali pa ne vedo, kako bi si snov čim hitreje zapomnili. Učitelj 

lahko učencem pomaga tako, da jim pomaga razumeti vrste nalog ter 

jim pomaga pri izdelavi kriterijev za uspešno opravljeno nalogo, kajti 

v primeru, da je učencu naloga neznana, težje izbere ustrezno 

strategijo, ki bi ga privedla do cilja. (Pečjak in Gradišar, 2015, str. 

134). 

Znanje o vsebini  

Raziskave kažejo, da predznanje učencu olajšuje razumevanje novih, 

neznanih informacij in mu omogoča, da se za dalj časa shranijo v 

njegovem spominu. Učiteljeva naloga je, da učencem pokaže, kako 

naj uporabijo lastno predznanje pri učenju iz novega gradiva. 

Uporaba učnih strategij pomaga učencem osmisliti nove informacije 

tako, da lahko postanejo del njegovega znanja (Pečjak in Gradišar, 

2015, str. 135–136). 

Kontekstno znanje (znanje o okoliščinah)  

Strateški učenec se zaveda okolja, v katerem poteka proces učenja. 

Ti dejavniki imajo močan vpliv na to, katero bralno učno strategijo bo 

učenec uporabil, zlasti takrat, kadar rešuje težke, zahtevne naloge. 

Raziskave kažejo, da je učenec bolj motiviran in je pripravljen 

uporabljati učne strategije, da pride do cilja, če ima podporo drugih 

in se zaveda, da se lahko zanese na njihovo pomoč (Pečjak in 

Gradišar, 2015, str. 137). 

 

Kompleksne bralne učne strategije so strategije, ki zajemajo celoten 

učni proces, to je dejavnosti pred branjem, med branjem in po njem. 

Primerne so za delo s celotnim razredom kot tudi z večjimi ali 

manjšimi skupinami. Pri pouku se najpogosteje uporabljajo naslednje 

bralne učne strategije: 

− strategija VŽN,  

− metoda PV3P,  

− Paukova metoda in  

− metoda recipročnega poučevanja (Pečjak in Gradišar, 2015, str. 

309). 

 

Dosežki slovenskih učencev v splošni bralni pismenosti 15-letnikov v 

zadnji raziskavi PISA 2018 izkazujejo, da med 55 državami, od katerih 

je večina članic OECD, so slovenski učenci dosegli 495 točk, kar jih 
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uvršča v skupino držav, katerih dosežek je nad povprečjem držav 

OECD-ja. Tudi vzdolžna primerjalna analiza dosežkov bralne 

pismenosti pri slovenskih učencih napram povprečnim dosežkom 

učencev iz držav OECD od 2006 do 2018 kaže ugodno sliko. Dosežki 

slovenskih učencev v bralni pismenosti kažejo, da osnovnošolski 

kurikul in iz njega izhajajoče aktivnosti vključujejo učinkovite načine 

za razvijanje bralne pismenosti (Pečjak, 2020). Dosežena raven 

bralne pismenosti v mednarodni raziskavi PISA slovenskih 15-

letnikov je bila leta 2018 v povprečju praktično enaka kot leta 2006. 

Znižanje povprečnega dosežka pri bralni pismenosti otrok v letu 2018 

glede na leto 2015 je rezultat znižanja dosežkov na vseh 6 ravneh 

mednarodne lestvice. Republika Slovenija sodi med države, v katerih 

so razlike med učenci iz socialno in ekonomsko bolj in manj ugodnih 

okolij med manjšimi. Sekundarne študije na podlagi podatkov iz 

raziskav in projektov so pokazale, da je treba za izboljšanje 

bralne pismenosti otrok zagotoviti sistemske pogoje na ravni države. 

Ti pogoji so dostopna in kakovostna predšolska vzgoja, javna in 

brezplačna osnovna šola s kakovostno šolsko knjižnico ter razvit 

sistem splošnih knjižnic (Bralna pismenost, 2020). Izsledki 

mednarodnih raziskav PIRLS, PISA, PIAAC so pokazali, da so se 

dosežki slovenskih učencev in učenk na področju bralne pismenosti 

pomembno izboljšali, a vendarle delež višjih ravni bralne pismenosti 

slovenskih osnovnošolcev, osnovnošolk, srednješolcev in srednješolk 

ni zadosten. Četudi mnogi obvladajo manj zahtevne (temeljne) 

bralne procese, jim višje ravni bralnih odzivov (npr. kritično 

vrednotenje prebranega) povzročajo težave. Raziskava pri odraslih 

pa kaže nezadostno stopnjo bralne pismenosti. Ob zaključku 

programa osnovne šole najmanj temeljno raven bralne pismenosti 

doseže vsaj 90 % učencev in učenk; najvišje ravni bralne pismenosti 

pa naj bi doseglo vsaj 10 % učencev in učenk (Nacionalna strategija 

za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030, 2019). 

 

Cilj raziskave 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, katere bralne učne strategije 

osnovnošolske učiteljice in učitelji pokažejo učencem in jih naučijo 

uporabljati. Zanimalo nas je, kako pogosto so jih v preteklem šolskem 

letu uporabljali pri pouku in v kolikšni meri so se lahko učenci 

samostojno odločajo o izbiri bralne učne strategije. Zanimalo nas je 

tudi, ali učitelji pri izbiri bralnih učnih strategij upoštevajo različne 

zaznavne in spoznavne stile učencev. 

Metoda in raziskovalni pristop 

Metoda raziskovanja je deskriptivna ali opisna, ker smo z njo 

spoznavali problematiko na ravni kakovosti in količine. Raziskovalni 

pristop je kvantitativna empirična pedagoška raziskava.  

Raziskovalni vzorec 

Vzorec je bil namenski in priložnostni. V raziskavo je bilo vključenih 

44 učiteljic in 1 učitelj (v nadaljevanju učitelji) iz vseh 12 statističnih 

regij Republike Slovenije. V statistično množico so zajeti podatki, 

pridobljeni na podlagi anonimno izpolnjenih spletnih anketnih 

vprašalnikov o uporabi bralnih učnih strategij pri pouku. Način 
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izpolnjevanja spletnega vprašalnika o uporabi bralnih učnih strategij 

pri pouku je bil tak, da so učitelji odgovarjali na vprašanja izbirnega 

tipa enostranske ali večstranske izbire in vprašanja odprtega tipa. 

Spletne vprašalnike so učitelji izpolnjevali anonimno. 

Postopki obdelave podatkov 

Podatke, dobljene z vprašalniki, smo statistično obdelali v Microsoft 

Excelovim programom in rezultate predstavili z grafi in deskriptivno. 

Rezultati in razprava 

V nadaljevanju so podani rezultati o uporabi bralnih učnih strategij 

pri pouku. 

Na Grafu 1 so razvidni podatki o delovni dobi učiteljev, ki so 

sodelovali v raziskavi o uporabi bralnih učnih strategij pri pouku. 

 

 
Graf 1: Delovna doba učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi 

 

V raziskavi o bralnih učnih strategijah pri pouku je sodelovalo največ 

učiteljev, ki imajo od 15 do 20 let delovne dobe v vzgoji in 

izobraževanju in najmanj tistih s 5 do 10 let in nad 40 let. 

 

Na Grafu 2 je razvidno, v kateri triadi poučujejo učitelji, ki so 

sodelovali v raziskavi.  

 

 
Graf 2: Triada, v kateri poučujejo učitelji, ki so sodelovali v raziskavi 

 

Iz podatkov Grafa 2 je razvidno, da je 36 % učiteljev, ki so sodelovali 

v raziskavi v preteklem šolskem letu, poučevalo v 2. triadi, 34 % v 3. 

triadi in 30 % v 1. triadi. 

 

Na Grafu 3 je prikazano, katere bralne učne strategije so učitelji v 

preteklem šolskem letu predstavili učencem in učence naučili 

uporabljati le-te. 

 

13%

20%

24%

20%

7%

4% 7% 2%

do 5 let od 5 do 10 let od 10 do 15 let

od 15 do 20 let od 20 do 25 let od 25 do 30 let

30%

36%

34%
1. triada

2. triada

3. triada



481 
 

 
Graf 3: Bralne učne strategije, ki so jih učitelji v preteklem šolskem letu predstavili 

učencem in jih naučili uporabljati 

 

Iz grafa lahko razberemo, da je 79 % učiteljev učencem predstavilo in 

jih naučilo uporabljati strategijo VŽN in pisanje povzetkov, najmanj, 

23 % pa metodo recipročnega poučevanja. Pod drugo so učitelji 

zapisali: postavljanje vprašanj, Venov diagram, ribja kost, obrobne 

pripombe in iskanje ključnih besed. Na Grafu 4 je prikazano, 

kolikokrat na teden oziroma mesec so učitelji pri pouku uporabili 

posamezno strategijo. 

 

 
Graf 4: Frekvenca uporabe posameznih učnih strategij pri pouku 

 

Iz Grafa 4 lahko razberemo, da učitelji pri pouku zelo različno pogosto 

uporabljajo posamezne bralne učne strategije. Učitelji v največji meri 

pri pouku uporabljajo strategijo pisanja povzetkov, in sicer v 

povprečju najmanj 2-krat na teden, najmanj pa strategijo PV3P in 

metodo recipročnega poučevanja. Nadalje nas je zanimalo tudi, 

koliko učiteljev učencem omogoča, da si lahko učenci pri delu z 

79%
72%

41%

23%

79%

32%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 - krat na teden najmanj 2 - krat na teden

2 ali 3 krat na mesec 1 - krat na mesec

nikoli



482 
 

učbenikom oziroma bralnim gradivom, sami izberejo bralno učno 

strategijo, ki jim najbolj ustreza (Graf 5). 

 
Graf 5: Možnost učencev, da sami izberejo bralno učno strategijo, ki jim najbolj 

ustreza 

 

Podatki na Grafu 5 izkazujejo, da se 24 % učiteljev učencev omogoča, 

da lahko pri pouku vedno sami izberejo bralno učno strategijo, ki jim 

najbolj ustreza, pri 62 % učiteljev pa pogosto. Zaskrbljujoč pa je 

podatek, da 7 % učiteljev učencem ne omogoča, da sami izberejo 

bralno učno strategijo, ki jim najbolj ustreza. 

 

Nadalje nas je zanimalo tudi, katere vrste grafičnih prikazov so 

učitelji, ki so sodelovali v raziskavi najpogosteje uporabljali pri pouku 

(Graf 6). 

 

 
Graf 6: Vrste grafičnih prikazov, ki jih učitelji najpogosteje uporabljajo pri pouku 

 

Podatki na Grafu 6 izkazujejo, da od grafičnih prikazov, učitelji v 

največji meri pri pouku uporabljajo miselne vzorce, najmanj pa 

grafični prikaz ribjo kost. Pod drugo so učitelji navedli tabele. Na 

Grafu 7 je prikazano, v koliki meri učitelji pri izbiri bralnih učnih 

strategij pri pouku upoštevajo spoznavne in zaznavne stile učencev. 

 

 
Graf 7: Upoštevanje spoznavnih in zaznavnih stilov učencev pri izbiri bralnih učnih 

strategij 
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Pridobljeni podatki izkazujejo, da 87 % učiteljev pri izbiri bralnih 

učnih strategij pri pouku ob tem upošteva tudi različne spoznavne in 

zaznavne stile učencev, 13 % učiteljev pa le tega nikoli ne upošteva.  

 

ZAKLJUČEK 

Analiza zbranih podatkov izkazuje, da učitelji, ki so sodelovali v 

raziskavi o uporabi bralnih učnih strategij pri pouku, uporabljajo 

različne vrste le teh in jih različno pogosto tudi uporabljajo pri pouku. 

Največ učiteljev je učencem predstavilo in jih naučilo uporabljati 

strategijo VŽN in pisanje povzetkov, najmanj pa metodo 

recipročnega poučevanja. Učitelji v največji meri pri pouku 

uporabljajo strategijo pisanja povzetkov, in sicer v povprečju najmanj 

2-krat na teden, najmanj pa strategijo PV3P in metodo recipročnega 

poučevanja. Od grafičnih prikazov učitelji v največji meri pri pouku 

uporabljajo miselne vzorce, najmanj pa grafični prikaz ribjo kost. 

Podatki izkazujejo, da učitelji še vedno premalo omogočajo učencem, 

da sami izberejo bralno učno strategijo, ki učencem najbolj ustreza in 

da pri izbiri bralnih učnih strategij 13 % učiteljev ne upošteva različnih 

spoznavnih in zaznavnih stilov učencev. Poznavanje različnih bralnih 

učnih strategij učencem omogoča, da se sami odločijo, katera 

strategija jim omogoča najlažje razumevanje prebranega besedila in 

zapomnitev ključnih informacij, zato je pomembno, da se učenci v 

šoli naučijo uporabljati različne bralne učne strategije. 
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Petra Sedej: Gibalne igre naših staršev 

 

Povzetek: Že zdavnaj pozabljene igre naših staršev smo poskusili v 

našem vrtcu spet obuditi. Glede na to, da otroci nobene od teh iger 

niso poznali (razen izjeme), smo si vzeli čas in nekatere od iger, ki so 

se jih igrali naši starši ali celo babice in dedki, tudi spoznali. Poleg tega 

pa so se otroci s starši pogovarjali, se doma z njimi igrali gibalne igre 

in se hkrati s svojimi starši tudi bolj povezali. V vrtcu so nekatere igre 

predstavili in celo demonstrirali drugim. S tem so se urili v izražanju, 

demonstriranju, poleg tega pa so tudi premagovali strah po 

nastopanju. Otroci so se v mesecu dni veliko novega naučili, urili so 

gibalne sposobnosti, socialne veščine, se zabavali in se veliko 

presmejali. 

 

Ključne besede: gibalne igre, otroci, starši 

 

Abstract: We tried to revive the long – forgotten games of our 

parents in our kindergarten. Considering that the kids didn`t know 

any of these games (with a few exceptions), we took the time to get 

to know some of the games that our parents or even grandparents 

played. In addition, the children talked to their parents, played 

movement games with them at home and at the same time bonded 

more with their parents. In the kindergarten, some games were 

presented and even demonstrated to others. With this they trained 

in expressing themselves, demonstrating and in addition, they also 

overcame their fear of performing. During the month, the children 

learned a lot of new things, trained social skills, had fun and laughed 

a lot.  

 

Keywords: movement games, children, parents 
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UVOD 

Zaradi hitro razvijajoče tehnologije so igre, ki smo jih poznali nekoč 

mi sami, hitro poniknile. Gibanje je za otroka nujno potrebno, a žal je 

v današnjih časih gibanja otrok premalo. Danes je skoraj v vsaki 

družini že prisoten vsaj en računalnik, telefon ali tablica. Otroci se 

premalo gibajo ravno zaradi vse te tehnologije. Rajši sedijo doma in 

igrajo igrice; tudi starši na tak način zaposlijo otroka, da se lahko vsaj 

malo razbremenijo od stresnega dneva. Še sama se spominjam, kako 

smo cele dneve kot otroci preživeli zunaj, se igrali raznorazne igre, 

bili spontani, imeli smo veliko več domišljije kot današnji otroci in bili 

tudi gibalno bolj aktivni. Za igro nismo potrebovali dragih igrač ali 

kupljenih rekvizitov, saj smo rekvizite izdelali kar sami ali pa smo se 

pretvarjali, da je npr. storž žoga in smo si ga v krogu podajali. Igre, ki 

smo se jih igrali nekoč, so bile zelo zabavne, krepile so prijateljske 

vezi, bile so zelo preproste in zanimive. Zaradi premalo gibanja in 

poznavanja preprostih gibalnih iger sem se odločila, da otrokom 

približam ta način gibanja. Poleg tega pa sem otroke vzpodbudila, da 

so se s starši doma pogovarjali o njihovem življenju nekoč in s tem so 

tudi spoznali delček življenja, ki so ga starši preživljali kot otroci. 

Nekatere gibalne igre so otroci v vrtcu tudi predstavili.  

 

GIBANJE 

Dr. Marija Skalar pravi: »Gibanje je ena izmed osnovnih otrokovih 

potreb. Je nujna za pridobivanje in izražanje občutij, spoznanj, 

razpoloženj in čustev. Je sredstvo samozavedanja in naraven način 

izražanja. Ima velik pomen v razvoju mišljenja, kar je poudarjal že 

razvojni psiholog Piaget. Tudi Juliusova je zapisala: »Gib je osnova za 

misel.« S pomočjo gibanja se otrok  uči in mnogo nauči. Gibanje 

spodbuja tudi domišljijo in ustvarjalnost« (Schmidt, 2002). Otroci 

imajo prirojeno potrebo po gibanju. Gibljejo se svobodno, igrajo se s 

svojim telesom, sposobni so improvizirati na ustvarjalen način. 

Izražanje s telesom jih sprošča, zadovoljuje in osrečuje. Vzdržuje 

biopsihosocialno ravnotežje, kar pospešuje pravilno rast in razvoj. 

Jan Amos Komensky je rekel, da je »gibanje isto kot zrak, ki ga 

dihamo« (Zagorc, Vihtelič, Kralj in Jeram, 2013, str. 7). Gibalna 

aktivnost je pomemben dejavnik otrokovega zdravja in razvoja, saj 

vsakodnevne gibalne in športne aktivnosti ter igre omogočajo 

vzpostavljanje biološkega ravnotežja v otroškem organizmu in s tem 

tudi pravilno rast in razvoj (Johnston, Burns, Brauer in Richardson, 

2002). Sodobni sedeči način življenja pa otrokom ne omogoča dovolj 

gibanja, kar povzroča zdravstvene težave otroka ter obremenitev 

družbe in zdravstvenega sistema. Svetovna zdravstvena organizacija 

je gibalne neaktivnosti uvrstila na četrto mesto vodilnih dejavnikov 

tveganja za umrljivost v današnjem svetu (World Health 

Organization, 2010).  Gibalni razvoj poteka v določenem zaporedju. 

Vsaka nova pridobljena gibalna spretnost omogoča otroku usvajanje 

naslednje. Upoštevanje mejnikov gibalnega razvoja (Marjanovič 

Umek idr., 2004; De Onis, 2006) pomaga pri načrtovanju gibalnih 

dejavnosti, kar omogoča otrokom kakovostni gibalni razvoj, 

usklajeno delovanje upravljanja gibanja preko osrednjega živčevja in 
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skladni razvoj mišičnega sistema. Pozitivne spodbude so temeljne 

motivacijske metode pri delu z najmlajšimi. Vrtec naj otrokom 

vsakodnevno omogoči in jih spodbuja, da z različnimi dejavnostmi v 

prostoru in na prostem spoznajo in razvijejo gibalne sposobnosti ter 

usvojijo nekatere gibalne koncepte oziroma sheme. Z gibanjem si 

otroci razvijajo tudi intelektualne sposobnosti. Igra in gibanje imata 

pomembno vlogo tudi pri socialnem in emocionalnem razvoju. V 

elementarnih gibalnih igrah, ki predstavljajo osnovo športnih iger, 

otroci postopoma spoznavajo smisel in pomen upoštevanja pravil 

igre in se socializacijsko krepijo (Kurikulum, 1999, str. 25). 

 

Otroška igra 

Čar igre je ravno v tem, da se vsi otroci igrajo skupaj, da starejši 

pomagajo mlajšim, da ima vsak svoje domislice, da se učijo 

improvizacije, tovarištva in še sto drugih odlik. Računalniške igrice 

današnjemu otroku vsega tega ne dajejo, zato je tudi medsebojne 

povezanosti in tovarištva med otroki vse manj. Otrok današnje dobe 

je omejen na tesen prostor pred računalnikom, gameboyem ali 

televizorjem. Na tem tesnem prostoru ni prostora še za njegovega 

vrstnika. Pa vendar odrasli tega ne smemo dopustiti. V otroštvo naših 

otrok moramo ponovno vključiti otroško igro (Kunaver in Lipovšek, 

2006, str. 9). Igra je ena izmed pomembnih in specifičnih dejavnosti, 

ki je na različne načine vpletena v Kurikulum za vrtce, tako v 

načrtovane dejavnosti kot v življenje otrok v vrtcu. Igra je dejavnost, 

v kateri se spontano prepletajo različna področja otrokovega razvoja, 

od gibalnega, spoznavnega do čustvenega in socialnega (Marjanovič 

Umek, 2001). Čar igre je v prilagajanju, dodajanju, ustvarjanju, 

spreminjanju »malce po svoje«, predvsem pa v večnem gibanju, ki 

razgiba dušo in telo, »trenira« spomin enako kot mišice, vzbuja 

zdravo tekmovalnost, a ob enem krepi medsebojno prijateljstvo in 

tovarištvo. Čar igre je tudi v tem, da v njej ne iščemo pravilnosti ali 

dokončnosti. Svoboda, širina, ustvarjalnost, domišljija – te očarljive 

odlike otroštva  – naj v otroškem svetu živijo naprej. Otroška igra daje 

svojevrsten pečat vsakemu otroštvu in obogati življenje vsakega 

posameznika (Kunaver in Lipovšek, 2006, str. 9). Igra je otrokova 

spontana, prostovoljna, prijetna in ustvarjalna dejavnost, ki sama 

sebe krepi in nagrajuje. Preko igre otrok spoznava sebe, svet in se uči. 

Otrok s pomočjo igre razvija svoje različne sposobnosti. Igra vpliva na 

razvoj mišljenja, na pridobivanje izkušenj in znanja, na otrokovo 

čustveno in socialno življenje ter prispeva h govornemu razvoju. 

Tekom otrokovega razvoja se tudi igra postopoma spreminja in 

nadgrajuje. 

 

 Vrste otroške igre 

− FUNKCIJSKA IGRA je najpreprostejša igra, ki se v razvoju pojavi 

prva. Otrok se igra tako, da preizkuša, ogleduje in raziskuje svoje 

telo, sposobnosti in predmete. Tipične funkcijske igre so: 

najrazličnejše vrste gibanja (plazenje, plezanje, guganje …), 

tipanje in okušanje predmetov, vlečenje in prenašanje stvari, 

odpiranje in zapiranje, presipanje in pretakanje snovi, gnetenje, 
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mečkanje, trganje, čečkanje … Ta oblika igre začne upadati po 

drugem letu starosti, vendar je po malem prisotna celotno 

predšolsko obdobje. 

− KONSTRUKCIJSKA IGRA je igra, pri kateri otrok povezuje, sestavlja 

določene predmete v konstrukcijo (npr. sestavljanje kock). 

Predstavlja velik delež igre predšolskih otrok. Bistvena 

sprememba, ki se z razvojem pojavi v konstrukcijski igri, je 

načrtovanje – otrok vnaprej pove, kaj in kako bo sestavil.  

− IGRE S PRAVILI se pojavljajo od 3. leta naprej. Tovrstne igre imajo 

lahko vnaprej postavljena pravila (Človek ne jezi se, karte, 

mikado, domine ipd.), lahko pa otrok take igre izdela tudi sam in 

si izmisli svoja pravila. Od otroka igre s pravili zahtevajo 

prepoznavanje, sprejemanje in podrejanje vnaprej postavljenim 

pravilom.  

− SIMBOLNA IGRA je igra pretvarjanja, v kateri si otrok predstavlja 

nekaj iz stvarnega ali domišljijskega sveta. Primer take igre je, ko 

se otroci igrajo, da hranijo dojenčka, da popravljajo avtomobil, da 

pregledujejo pacienta ipd. Pri tem lahko uporabljajo vsakdanje 

predmete, ki v igri dobijo nov pomen, npr. žlica postane telefon, 

robček uporabijo za odejo. Nemalokrat otroci uporabljajo pri 

simbolni igri tudi namišljene predmete, npr. se igrajo, da jedo 

torto, pa torte sploh nimajo. Simbolna igra se začne pojavljati po 

2. letu starosti, v kasnejših razvojnih obdobjih pa postane 

najpogostejša oblika igre (Žnidaršič, 2013). 

 

Prvi stik s še neznanimi gibalnimi igrami 

V jutranjem krogu smo se z otroki pogovarjali o gibalnih igrah. Katere 

poznamo, katere smo se v vrtcu že igrali … Sama pa sem jim povedala 

primer igre, ki sem se jo igrala jaz kot otrok. Za primer sem navedla 

Ristanc. Samo trije otroci od prisotnih dvajsetih otrok so poznali igro. 

Otrok, ki je igro poznal, je ostalim otrokom razložil potek igre (otroci 

so stari 4–5let). Odločili smo se, da se hitro odpravimo ven in igro 

preizkusimo. Otroci, ki so igro poznali, so demonstrirali otrokom, ki 

igre niso poznali. Nekateri otroci so imeli rahle težave z metanjem 

kamenčkov v polje (natančnost), nekateri pa so imeli težave z 

ravnotežjem (skok na eni nogi). Skupno vsem pa je bilo, da so prav 

vsi uživali v igri, se nasmejali in razgibali.  

 

Ristanc 

Pripomočki: kreda, kamenček 

Potek igre: S kredo narišemo poligon in polja označimo s številkami, 

običajno od 1–10. Polja narišemo tako, da se izmenjujeta eno in dve 

polji hkrati. Po enojnih poljih skačemo z eno nogo, pri dvojnih z 

obema. Prvi v vrsti začne igro tako, da vrže kamenček v eno od polj. 

Nato otrok preskače vsa polja in nazaj grede pobere kamenček.  Poda 

ga naslednjemu, ki je na vrsti. 
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Slika 1: Otroci se igrajo igro Ristanc 

Vir: Lasten 

 

Naslednji dan smo se zopet v jutranjem krogu pogovarjali o igrah 

nekoč. Večina otrok je doma vprašala o igrah, ki so se jih včasih igrali 

njihovi starši. Deklica K. je izvedela, da sta se njena starša igrala 

gumitvist (katerega je prinesla v vrtec),  Zemljo krast in Ravbarje in 

Žandarje. Deček G. je povedal, da pozna igro Gnilo jajce in Ali je kaj 

trden most. Deček J. je izvedel, da sta se poleg omenjenih iger starša 

igrala tudi Slepe miši in igro Pikica Stoj! Deček N. je povedal, da se je 

njegova mami igrala Med dvema ognjema. Tudi deklica I. je povedala, 

da sta se starša včasih igrala igro Barvice. Izmed vseh iger smo izbrali 

nekaj lažjih, ki smo jih preizkusili v vrtcu.  

 

 

Gumitvist 

Pripomočki: elastika 

Potek igre: Dva otroka z razkoračenimi nogami držita gumitvist oz. 

elastiko, tretji otrok pa skače. Skače na način, da preskakuje elastiko 

in govori: 

USA (otrok skoči na vsako stran elastike z eno nogo), 

USA (otrok skoči sonožno na drugo stran elastike), 

USA (otrok ponovi prvi usa), 

SA (otrok ponovi drugi usa), 

PIPI (otrok sonožno skoči na sredino elastike), 

DUGA (otrok sonožno skoči narazen tako, da ima med nogami obe 

elastiki), 

ČARA (otrok zategne elastiko z nogami in se narahlo obrne), 

PA (otrok skoči ven iz elastike). 

 

 
Slika 2: Otrok se igra igro z gumitvistom 

Vir: Lasten 
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Otroci so v skakanju uživali, prav vsi so hoteli preizkusiti gumitvist. 

Trajalo je kar nekaj časa, da so se naučili pravilno skakati in izgovarjati 

besedilo. Večina otrok gumitvista ni poznalo, poznali sta ga samo dve 

deklici. Naslednji dan smo se naučili še eno igro z gumitvistom, ki se 

je sama spomnim iz otroštva, in sicer Ribice lovimo. 

 

Ribice lovimo 

Pripomočki: gumitvist oz. elastika 

Potek igre: Dva otroka (ribiča) držita gumitvist nad glavo in govorita, 

ribice lovimo. Ostali otroci hodijo pod gumitvistom iz ene strani na 

drugo. Ko otroka, ki držita gumitvist, zakličeta RIBICE ULOVLJENE, 

premakneta gumitvist na višino pasu. Tisti otroci, ki so pod 

gumitvistom, so ujeti in se umaknejo na stran. Kogar ribiča ulovita 

zadnjega, je zmagovalec.  

 

 
Slika 3: Otrok se igra igro Ribice lovimo, deklica je ulovljena v mrežo 

Vir: Lasten 

Ali je kaj trden most 

Pripomočki: / 

Potek igre:  Dva otroka se držita za roke (predstavljata most) in si 

izbereta vsak svoje ime npr. en otrok je sonce, drugi otrok je mavrica. 

Ostali otroci so vojska in se premikajo tako, da hodijo en za drugim v 

koloni. Ko vojska pride do mostu, vpraša:  

»Ali je kaj trden most?« 

Most: »Kakor kamen, skala, kost« 

Vojska: »Ali gre lahko naša vojska skoz?« 

Most: » Lahko, če nam zadnjega pustite« 

 

Vojska potuje skozi most (oba otroka postavita roke višje), pri 

zadnjem otroku roke spustita in ga ulovita. Ko je ujet, ga potiho 

vprašata, ali gre  k soncu ali k mavrici? Otrok se odloči za eno možnost 

in za tistega otroka, ki se odloči, se postavi za njim. Ko most ujame še 

zadnjega vojaka in se vojak postavi na eno stran mostu, se prične igra 

vlečenja. Otroci vlečejo vsak na svojo stran in tista stran, ki pade, 

izgubi. Zmaga nasprotna stran, ki je močnejša in ostane na nogah. 

 

Gnilo jajce 

Pripomočki: zmečkan papirnati robec, prtiček, papir in podobno 

Potek igre: Otroci se posedejo v krog razen enega, kateri nosi gnilo 

jajce (zmečkan papirnati robec, prtiček, papir in podobno). Tisti, ki 

nosi gnilo jajce hodi v krogu in zraven govori: »kanglica, kanglica vodo 

drži, kdor se ozira po hrbtu dobi« in vrže gnilo jajce nekomu za hrbet. 
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Ko otrok, kateri ima za hrbtom gnilo jajce, to ugotovi, hitro pobere 

jajce in poskusi ujeti tistega, kateri mu ga je dal. Če ga ujame, se igra 

nadaljuje od začetka, če pa ga ne ujame in se tisti, ki je imel gnilo jajce 

usede na prazen prostor v krogu, pa za naslednjo igro zamenjata 

mesti (je on gnilo jajce).  

 

 
Slika 4: Otroci med igro Gnilo jajce 

Vir: Lasten 

 

Rinčke talat 

Pripomočki: en majhen predmet (frnikula, lego kocka, radirka …) 

Potek igre: Otroci se posedejo v krog. Skupaj izberejo enega, ki bo 

talal rinčke, in enega, ki bo opazoval, kateremu otroku bo delitelj 

podal rinčko. Otrok si v roke položi majhen predmet in ga z obema 

rokama drži tako, da ga ostali ne vidijo (dlani ima sklenjene skupaj, 

kot bi molil). Ostali otroci, ki sedijo v krogu, ravno tako sklenejo dlani. 

Tisti, ki deli rinčko, gre k vsakemu otroku in s svojimi rokami razpre 

roke drugega otroka, hkrati pa govori: »rinčke talam, rinčke talam, 

pa noben`mu jih ne dam. Otrok, ki opazuje dogajanje poskusi 

ugotoviti, kateremu je delitelj v roko položil rinčko. Če ugotovi, je on 

delitelj, če pa ne, pa se igra ponovi ali pa otroci izberejo dva nova 

igralca. 

 

En kovač konja kuje 

Pripomočki: / 

Potek igre:  Otroci stojijo v krogu in z iztegnjenimi rokami pred sabo 

držijo pesti. Tisti, kateri je bil izbran, da bo igro vodil, hodi naokoli, po 

ritmu udarja po pesteh in govori: en kovač konja kuje, kol`ko žebljev 

potrebuje? 1, 2, 3 pa povej število ti! Tisti, pri katerem se je ustavila 

pest, pove število npr. od 1–10. Toliko, kolikor število je izrekel tisti, 

ki je bil na vrsti, tolikokrat udari vodja po pesteh. Tisti, pri katerem se 

štetje konča, skrije pest za hrbet. Ko otrok v igri nima več nobene 

pesti, je izločen iz igre. Zmaga tisti, kateremu je pest ostala zadnja. 

Igra se lahko nadaljuje tako, da je zmagovalec vodja igre.  

 

ZAKLJUČEK 

Z otroki smo se pri mesečni temi Gibalne igre naših staršev prav 

prijetno razgibali, usvojili so nova znanja, pravila iger, se naučili 

strpnosti, razumevanja drug drugega, potrpežljivosti in še in še. 

Otrokom je bila tema všeč, saj so po pričanju staršev doma veliko 

spraševali o igrah nekoč in se jih vsakodnevno želeli igrati. Gibalne 

igre so odličen nadomestek telefonov, tablic in računalnikov, saj se 
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jih lahko igrajo vsi v družini. V vrtcu sem otrokom želela predstaviti 

gibalne igre, katere smo se kot otroci igrali pred hišami in bloki in jim 

nekako vsaj malo približati življenje in igro nekoč. Otroci so mesečno 

temo in gibalne igre zelo dobro sprejeli, aktivno so sodelovali in z 

nasmeškom na obrazu izvajali vse gibe.  
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Saša Silovšek: Aplikacija Duolingo pri pouku tujih jezikov 

 

Povzetek: V sodobnem načinu poučevanja in pridobivanja znanja se 

postavlja vprašanje, kako poučevati in pridobivati znanje od učencev 

na način, da bodo le-ti motivirani in angažirani. Izključno samo 

tradicionalne oblike poučevanja in preverjanja znanja niso primerne 

za današnje generacije učencev. Ena izmed možnih rešitev za 

povišanje motivacije je uporaba spletne aplikacije Duolingo. 

Aplikacija učencem omogoča drugačen, igrivejši, bolj dinamičen 

način pridobivanja kot tudi dokazovanja lastnega znanja izven 

razreda, s pomočjo uporabe sodobne tehnologije.  Članek predstavlja 

prednosti in slabosti te aplikacije z metodološkega vidika. Pregled se 

bo dotaknil tudi načina, kako je lahko ta platforma v pomoč pri delu 

v razredu, čeprav v prvi vrsti predstavlja orodje za samostojno učenje 

tujega jezika.  

 

Ključne besede: Duolingo, gamifikacija pouka, motivacijsko orodje, 

spletno učenje jezikov, samostojno učenje 

 

Abstract: In modern education the question arises of how to teach 

and acquire knowledge in a way that students will be motivated and 

engaged. Only traditional forms of teaching and testing are not 

appropriate for today’s generations of students. One possible 

solution to increase motivation is to use the application Duolingo. 

The application enables students to experience a different, playful, 

dynamic way of learning with the use of modern technology. The 

article presents the online language-learning platform Duolingo and 

its strong and weak points from a methodological perspective. The 

review will also touch on the ways this platform can be helpful in or 

for the classroom work even though it is mainly meant as a self-

learning language tool.  

 

Keywords: Duolingo, gamification of the lesson, motivational tool, 

online language-learning, selfstudy  
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UVOD  

Učenje tujega jezika je dandanes ključnega pomena in presega meje 

tradicionalnega poučevanja. Internet ponuja številne možnosti za 

učenje tujega jezika, ki imajo podobne namene in metode, seveda pa 

se razlikujejo po zasnovi in nekaterih drugih vidikih. V učnem procesu  

je neizbežno potrebno stalno prizadevanje učiteljev za iskanje 

različnih načinov, da uspemo pri učencih sprožiti željo po znanju. Bolj 

so učenci motivirani za delo, boljši je uspeh. Če uspemo učence 

motivirati in v njih vzbuditi pozitivna čustva, smo na dobri poti. Če bi 

bile dejavnosti vedno zanimive in zabavne, bi učence že same po sebi 

pritegnile, zato moramo učitelji prilagajati poučevanje tako, da 

pripravljamo za učence zanimive didaktične dejavnosti, ki ustrezajo 

namenu in ki jih učenci z veseljem opravljajo.  Za eno izmed uspešnih 

načinov se je pokazala aplikacija Duolingo. Z njo lahko popestrimo 

vsakodnevno rutino v razredu, pokazala pa se je tudi kot uspešno 

orodje za učenje na daljavo. Spletno učno orodje, kot je Duolingo, je 

zelo primerno za samostojno učenje in med številnimi tovrstnimi 

aplikacijami Duolingo izstopa kot najbolj priljubljen in ga uporablja 

več kot 300 milijonov ljudi po vsem svetu. Do aplikacije lahko 

dostopamo zelo hitro in preprosto ter brezplačno, potebujemo le 

računalnik ali tablico in spletno povezavo. Gre za eno bolj 

priljubljenih aplikacij za učenje tujih jezikov. 

 

 

 

Opis 

Duolingo je spletna aplikacija za učenje jezikov (na voljo tudi kot 

aplikacija v Googlu play store), ki je namenjen pridobivanju 

osnovnega znanja tujega jezika, lahko pa ga uporabljajo tudi učenci z 

naprednejšim znanjem (Vesselinov in Grego, 2012). Platforma je bila 

za širšo javnost predstavljena leta 2012. Združljiva je z iOS, Android 

in Windows operacijskimi sistemi in ponuja tečaje za več več kot 100 

jezikov. Dostop je brezplačen in uporabniki morajo biti povezani le z 

internetom, nastaviti si morajo račun in izbrati izvorni jezik za učenje 

drugega tujega jezika.  Platforma postaja vse bolj priljubljena tudi v 

Sloveniji, čeprav slovenščina še ni med jeziki, ki jih lahko uporabimo 

kot izvorni jezik za učenje drugega tujega jezika. Slovenski učenci zato 

dejansko potrebujejo znanje tujega jezika za uporabo aplikacije. 

Torej tisti, ki dovolj tekoče govorijo drug tuji jezik, kot npr. 

angleščino, nemščino, italijanščino, lahko enega od teh uporabijo kot 

izvorni jezik za učenje drugih tujih jezikov. Moji učenci večinoma 

uporabljajo aplikacijo za učenje nemščine z angleškim izvornim 

jezikom.  Seveda se lahko izmed številnih drugih ponujenih tujih 

jezikov odločimo za učenje kateregakoli drugega. 
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Slika 1: Izgled in nekaj tem jezikovnega tečaja 

Vir: https://www.duolingo.com 

 

Slika 1 predstavlja, kako so vidne in organizirane različne teme in 

slovnične strukture. V vsakem delu je vsaj 10 ali več lekcij in potem, 

ko končamo vse lekcije v razdelku, imamo možnost preizkusiti svoje 

znanje na določeno temo ali slovnično strukturo tako, da opravimo 

5-stopenjske teste. Dovoljene so do štiri napake, da se preizkus šteje 

za uspešno opravljenega. Poleg tega lahko učenci ponovijo katero 

koli lekcijo, ki je že bila dokončana, če menijo, da potrebujejo 

osvežitev določene snovi. V spletnem brskalniku je glavni meni v 

vrstici na vrhu zaslona vaš jezikovni center, od koder lahko upravljate 

vse funkcije programa. Poglavje »Naučite se« vsebuje glavne tečaje, 

ki so razdeljeni na različne module. Ti so bodisi razdeljeni na 

tematska področja - družina, vsakdanje življenje ipd. ali slovnična – 

slovnični časi, množina, vezniki ipd. Že v glavnem meniju so razlike, 

odvisno od izbrane jezikovne kombinacije. Ko se na primer učimo 

španščine z angleščino kot izvornim jezikom, najdemo dodatno točko 

menija »Zgodbe« tik ob učnem področju. Tukaj nas čakajo kratki 

dialogi in zgodbe, ki bodo z vmesnimi kratkimi vprašanji preverile 

naše bralno razumevanje. Na žalost pa ta možnost ne obstaja pri 

vseh jezikih. Obstaja tudi forum za razprave, trgovina, kjer lahko 

porabite virtualno valuto «Lingots« za bonuse in – odvisno od jezika 

in jezikovne kombinacije – druge dodatke. Na primer, angleško 

govoreči učenci španščine in francoščine lahko dostopajo do 

običajnega podcasta. V nekaterih jezikih obstaja tudi slovarsko 

območje, v katerem si lahko ogledate besedišče, ki ste se ga naučili, 

in koledar učenja, ki temelji na konstantnem ponavljanju. 

 

Prednosti 

Še posebej za uporabnike, ki nimajo težav z angleščino, Duolingo 

ponuja veliko število jezikovnih tečajev. Obseg in kakovost se 

razlikujeta od jezika do jezika, vendar nekatere kombinacije 

vključujejo odlične dodatne funkcije, kot so zgodbe in 

podcasti. Platforma ima številne prednosti z metodološkega vidika, 

perspektivo, ki je vredna pozornosti. Za začetek je dostop do tega 

orodja neomejen, če imajo učenci zanesljivo internetno povezavo. 
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Tako se učenec lahko odloči kdaj se bo učil in koliko časa bo posvetil 

temu in tako načrtuje svoje učenje na najboljši možni način.  

Pozitivna značilnost je tudi, da se uporabnike dnevno opominja, naj 

si vzamejo čas za učenje, kar jih vsekakor motivira in tako prispeva k 

njihovemu napredovanju. Če uporabnik uporablja računalniško 

različico, dobi opomnik po e-pošti, če uporablja aplikacijo, prejme 

sporočilo. Aplikacija tako prispeva k razvijanju dobrih učnih navad, 

rednega učenja in tako posledično k dolgoročnemu uspehu pri 

učenju jezikov. 

 

 
Slika 2: Opomnim za učenje in posnetek zaslona, ki prikazuje, da si uspešno 

zaključil dnevni cilj 

Vir: Lasten 

 

Uporabniki se tako ne učijo pod pritiskom in imajo možnost 

načrtovati, se organizirati in samo-odločati o svojem učenju. To se 

nanaša na koncept razvijanja učnih navad, porazdeljenih na več 

kratkih učnih ur v daljšem časovnem obdobju. Z rednim 

ponavljanjem in utrjevanjem si učenci zapomnijo tako besedišče, kot 

tudi jezikovne strukture, prav tako si znanje prebija pot od 

kratkoročnega  v dolgoročni spomin. Prevajanje iz enega jezika v 

drugega ali obratno se uporablja kot tehnika za urjenje govornih in 

pisnih spretnosti, ki so lahko pomembne pri strukturiranju izjav in 

ozaveščanju učencev o vzorcih besednega vrstnega reda, posebnosti 

in razlike v obeh jezikih. Ključna lastnost platforme je pogosto 

ponavljanje, kar je najpomembnejša tehnika za boljše pomnjenje 

leksikalnih enot in slovničnih struktur. Pogosto ponavljanje pomaga 

učencem tudi pri obvladovanju izgovorjave kot tudi intonacije. B. 

Settles in B. Meeder v svojih raziskavah uporabljata izraz »spaced 

repetition« ponavljanje v razmiku in menita, da je to ključna 

sestavina uspešnega učnega modela. Medtem ko se učenec uči in 

vadi, so za vsak tematski ali slovnični del na voljo razlage in slovnični 

nasveti, kar zagotavlja nadaljnje pojasnila in odgovore na morebitna 

vprašanja.  

 

Proces učenja jezika vključuje dva zelo pomembna vidika, ki sta 

medsebojno povezana – povratna informacija in odpravljanje napak. 

Oba sta zagotovljena takoj in znova je pogosto ponavljanje tisto, ki 

preprečuje ponavljanje napak in prispeva k bolj učinkovitemu 
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usvajanju jezika. Uporabnik zbira točke in doseči mora vsaj 10 točk, 

da se lahko smatra lekcija za uspešno zaključeno. Drug pomemben 

mehanizem povratne informacije je indikator moči, ki predstavlja 

računalniško izračunano oceno, kako dobro si je uporabnik zapomnil 

določene besede in fraze. Ta indikator lahko predstavlja opomnik, da 

naj bi  uporabnik ponovil lekcijo ali nadgradil določeno jezikovno 

veščino. Z nekaj izjemami je uporabnost odlična, pri izvajanju vaj pa 

se uporabniki ujamejo v vsakdanji ritem, ki ga skoraj nič več ne 

zmoti. Tudi dizajnu aplikacije ni kaj očitati: Duolingo je videti kot 

hibrid mobilne telefonske igre in jezikovnega tečaja – in ravno to je 

navsezadnje bistvo. Njen cilj je poskrbeti za ljubitelje tujih jezikov 

vseh starosti in aplikacija to uspešno počne. 

 

Pomanjkljivosti  

Čeprav je dobro zasnovan, Duolingo ni povsem brezhiben. Obstajajo 

nekatere pomanjkljivosti, čeprav zelo maloštevilne, vendar jih je 

kljub temu potrebno izpostaviti. Na žalost Duolingo postavlja jasne 

ovire na pot eni skupini: uporabnikom, ki govorijo malo ali nič 

angleško. Čeprav je aplikacija nesporno dragocena za razvoj obeh 

receptivnih sposobnosti branja in poslušanja se je izkazalo, da je težje 

enako dobro obvladati tudi produktivne veščine govorjenja in 

pisanja. To je lahko posledica dejstva, da se govorjenje izvaja 

predvsem s ponavljanjem in če učenec poskuša ustvariti svojo lastno 

izjavo, platforma ne daje konstruktivnih povratnih informacij o tem, 

ali je le-ta pravilna ali ne. 

Pisno sporočanje je vodeno, učenci nimajo možnosti ustvariti 

lastnega pisnega besedila, niti za to ne prejmejo ustrezne povratne 

informacije. Razvijanje vodenega pisnega sporočanja je vsekakor 

lahko učinkovito v začetni fazi učenje jezika. Učence lahko nauči 

pravilnega črkovanja in jim poda ustrezno povratno informacije o 

črkovanju, vendar spletna platforma ne ponuja možnosti kreativnega 

pisanja niti na osnovni ravni. 

 

Implementacija aplikacije Duolingo v pouk nemščine – primer 

dobre prakse 

Ker Duolingo v prvi vrsti spodbuja učence k individualnemu učenju 

jezika tudi izven razreda in je na splošno zasnovan za individualno 

učenje, se postavlja vprašanje, kako bi ga lahko uporabili tudi v 

razredu. Ker gre za gamificirano učno orodje podobno igri, lahko 

zlahka popestrimo pouk, motiviramo učence in tako dosežemo 

učinke na dolgoročnem znanju. Cilj nam je spodbuditi učenčevo 

učinkovito načrtovanje svojega časa za učenje in pridobivanje učnih 

navad. Glede na to, da so analize primerjav tem v aplikaciji Duolingo 

in v učbenikih za nemščino pokazale veliko skupnih tem, ki se 

pojavljajo tako v aplikaciji Duolingo, kot tudi v učbenikih, lahko brez 

težav in na najrazličnejše načine implementiramo aplikacijo k pouku 

tujih jezikov tudi v razredu.  Teme hrana, živali, oblačila, narava, hiša 

družina, števila, barve, vreme, deli telesa, šport se lahko koristijo na 

nivoju znanja A1, A2. Teme svet, (vokabular severni pol, južni pol, 

tradicije, kontinenti, države, čustva, denar, klasična glasba, poklici, 
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interesna področja, potovanja ipd.  B1, kar prikazuje možnost 

vključevanja tem v pouk nemškega jezika tako na začetni kot tudi 

nadaljevalni stopnji. Duolingo je zelo koristna učna podpora za 

učence, ki so bodisi zelo sramežljivi oz. nočejo govoriti pred drugimi 

v skupini, saj se bojijo napak in posledično posmeha sošolcev. Tako 

lahko vadijo sami doma in tako postajajo samozavestnejši tudi pri 

pouku. Za samostojno ponavljanje in utrjevanje lahko učenci sami 

izberejo določene teme ali slovnične strukture, povezane z vsebino 

šolskega učbenika oziroma učnega načrta, in uporabljajo aplikacijo 

kolikor je potrebno, da zapolnijo vrzeli in nadgradijo svoje znanje. 

Duolingo lahko uspešno uporabljamo tudi za domače naloge.   

 

Obstaja tudi verzija namenjena učiteljem Duolingo for schools, s 

katero si lahko ustvarimo svoj razred, vnesemo učence in s pomočjo 

aplikacije spremljamo uspešnost svojih učencev pri reševanju nalog,  

njihov napredek oziroma zaznamo morebitne učne težave. Seveda je 

to le nekaj izmed možnosti, kako lahko uporabljamo Duolingo pri 

pouku tujih jezikov in tako svojim učencem pomagamo postati bolj 

neodvisni in uspešni govorci tujih jezikov. 

 

Mnenje o aplikaciji z vidika učencev 

V nadaljevanju so predstavljena mnenja uporabnikov in njihovi vtisi 

o aplikaciji, ki temeljijo na kratkem vprašalniku. V anketi so sodelovali 

učenci, ki Duolingo poznajo in so ga tudi uporabljali. Število teh 

učencev je resda precej majhno, vendar za to obstajajo objektivni 

razlogi. Duolingo ni uspel pridobiti tako velike priljubljenosti med 

slovenskimi učenci, glavni razlog za to pa je bil že omenjen. Tudi če 

se je učenec odločil poskusiti aplikacijo, je mnoge od učenja tujega 

jezika odvrnilo dejstvo, da za ta namen ne morejo uporabljati 

slovenščine, temveč morajo že nekoliko obvladati osnove nekega 

drugega jezika, kot je bilo preizkušeno v mojem primeru: učenci so 

se lahko učili nemščine preko izvornega jezika angleščine. Anketirana 

skupina vključuje učence, ki uporabljajo angleščino za učenje 

drugega tujega jezika, nemščine. Izkušnja učenja z digitalnim 

orodjem za učenje jezikov je drugačna od tradicionalnih metod, ki so 

jih učenci vajeni, zato je njihov pogled zanimiv in dragocen za 

raziskovanje.  

 

Mnenje vseh je, da je Duolingo privlačen predvsem zato, ker je 

nekakšna mešanica mobilne telefonske igre in jezikovnega tečaja. 

Čeprav aplikacija še ni ponudila tečaja za učenje slovenskega jezika 

in učenci niso imeli druge izbire, kot da se ukvarjajo z dvema tujima 

jezikoma, so prepričani, da je uporaba enega tujega jezika za učenje 

drugega zelo koristna za pridobivanje in širjenje znanja v obeh jezikih. 

Vsi so se strinjali, da uporaba angleščine kot izvornega jezika za 

učenje drugega jezika (v našem primeru nemščine) pomeni hkrati 

utrjevanje in učenje dveh tujih jezikov. Strinjali so se, da je ob redni 

uporabi aplikacije napredek pri učenju precejšen. Poleg tega lahko 

aplikacijo uporabite za osvežitev svojega znanja kakšnega tujega 

jezika, ki so se ga že učili v preteklosti. Nekaj učencev pa se je 



498 
 

navdušilo in odločilo za učenje dodatnega tujega jezika, npr. 

španščine, italijanščine, francoščine, ruščine. En učenec se je celo 

začel učiti arabski jezik. Njihovi komentarji so se nanašali tudi na 

popravljanje napak, ki jih aplikacija podaja samodejno in sproti ob 

reševanju nalog. Napake so sicer neizogiben del učenja jezikov, 

vendar je v razredu pred sošolci lahko to za njih zelo stresno, 

frustrirajoče, počutijo se lahko osramočene, medtem ko ob 

individualnem učenju z aplikacijo temu ni tako. Nazadnje so učenci 

primerjali tradicionalno in digitalno učenje jezikov, pri čemer so 

presojali, ali so v obeh učnih situacijah uporabili enak pristop. Njihovi 

načini učenja jezikov so bili povezani z njihovimi učnimi stili. Večina 

anketiranih učencev se je izkazala za učence slušnega tipa (67 %), ki 

so mnenja, da je učenje z Duolingom zelo enostavno in učinkovito, 

saj je vključenih ogromno nalog slušnega razumevanja. Ostali učenci 

so izjavili, da so vizualni tipi in da si morajo med učenjem delati 

zapiske na papir, kar je podobno učenju jezika na običajen način. 

Glede govornega sporočanja so bili vsi učenci enotnega prepričanja, 

da nudi aplikacija učne pristope in strategije, ki te prisilijo v 

govorjenje in tako izboljšajo to veščino v večji meri kot pa ob 

tradicionalnem pristopu.  

 

ZAKLJUČEK 

Hiter tehnološki razvoj ima velik vpliv na vsa področja družbe, tudi na 

področje izobraževanja. Za učinkovito učenje je nujna aktivnost 

učencev, njihova motivacija, zmožnost povezovanja znanja in 

njegova uporaba v novih situacijah, pri čemer pa samo tradicionalni 

pristopi niso več zadostni. Motivacijo, ki je ključna za učinkovito 

učenje, lahko dosežemo z različnimi pristopi: s poučevanjem, kjer je 

v ospredju učenčeva aktivnost in kjer učenec cilje dosega na njemu 

ustrezen način in z uporabo učnih sredstev, ki so učencem blizu 

(tablični računalnik, mobitel, računalnik, virtualna okolja).Tako 

Duolingo pri pouku tujih jezikov predstavlja dodano vrednost, ki 

prispeva k učinkovitemu učenju in poučevanju, spodbuja aktivnost 

učencev v procesu učenja in posledično pripomore h kakovostnejši 

izgradnji znanja.  
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Simona Slameršek: Raziskovanje otrok v vrtcu 

 

Povzetek: Z zgodnjim naravoslovjem, kamor spada tudi raziskovanje 

v vrtcih, gradimo in postavljamo temelje za poznejše učenje 

naravoslovja v šoli. Otrok z vodenim raziskovanjem sistematično 

spoznava in usvaja nove pojme, razumevati začne nekatere naravne 

pojave in procese, seznanjati se začne z naravoslovnimi postopki in s 

tem posledično razvijati veliko novih spretnosti in sposobnosti. Vloga 

vzgojiteljev v vrtcu je, da pri otrocih vzbujamo zanimanje za 

raziskovanje, da otroke spodbujamo, da lastnosti živih bitij in 

predmetov opisujejo, usmerjamo pozornost otrok na izrazite 

značilnosti snovi in predmetov v okolju, spodbujamo otroke pri 

urejanju, razvrščanju in primerjanju, navajamo otroke, da lahko s 

poskusi ugotavljajo lastnosti snovi, predmetov, živih bitij, ter jih 

spodbujamo, da pri opazovanju uporabljajo vsa možna čutila. V 

praktičnem delu članka sem predstavila nekaj primerov dobre 

prakse, kako otrokom vzbujati zanimanje za raziskovalno delo, jih 

voditi do novih znanj, jim pomagati pri razvoju novih spretnosti in 

sposobnostih in pri tem skrbeti, da otroci ob vsem tem uživajo. 

 

Ključne besede: naravoslovje, raziskovanje, poskusi, otrok, vrtec  

 

Abstract: With early science, which also includes research in 

kindergartens, we build and lay the foundations for later learning of 

science at school. Through guided research, the child systematically 

learns and adopts new concepts, begins to understand some natural 

phenomena and processes, becomes familiar with natural science 

procedures and, as a result, develops many new skills and abilities. 

The role of educators in kindergarten is to arouse children's interest 

in research, to encourage children to describe the properties of living 

things and objects, to direct children's attention to the distinct 

characteristics of substances and objects in the environment, to 

encourage children to arrange, classify and compare, to give 

children, that they can use experiments to determine the properties 

of substances, objects, living beings, and we encourage them to use 

all possible senses when observing. In the practical part of the article, 

I presented some examples of good practice on how to arouse 

children's interest in research work, guide them to new knowledge, 

help them develop new skills and abilities, and ensure that the 

children enjoy all this. 

 

Keywords: natural science, research, experiments, child, 

kindergarten 
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UVOD 

Ko se ozremo okrog sebe, ugotovimo, da je vse okrog nas zgrajeno iz 

različnih snovi. Z njimi je pravzaprav povezano vse naše delo in celo 

naše življenje. Vsak človek, ki nekaj dela oziroma izdeluje, mora 

poznati lastnostimin značilnosti posameznih snovi. Kaj so snovi in 

kako so zgrajene, se seveda začnemo učiti kasneje v šoli pri predmetu 

kemije, vendar pa lahko že v vrtcu začnemo z različnimi 

raziskovalnimi dejavnostmi, kot so tudi raziskovalne igre s snovmi, na 

nek način spoznavati njene osnove. Otrokom lahko ponudimo 

raziskovalne igre s takimi snovmi, ki so jim blizu in ki jih srečujemo v 

vsakdanjem življenju, pri čemer pa lahko dejavnosti z njimi izvajamo 

drugače, kot smo jih vajeni. Na ta način odkrivamo njihove lastnosti, 

pri tem pa preko dejavnosti same razvijamo tudi naravoslovne 

postopke. Nekatere dejavnosti lahko postanejo prave male 

raziskave. Moj namen je pri otrocih vzbuditi čim več zanimanja za 

raziskovanje, ki jih bo spremljalo tudi kasneje tako v šoli kot tudi na 

splošno v življenju, ter da ob tem, ko pridobivajo nova znanja in 

razvijajo spretnosti, neizmerno uživajo. Moj cilj je tudi, da pri 

raziskovanju uporabljajo vsa možna čutila, da je njihovo izkustvo čim 

bolj doživeto. Kako to doseči? Vsekakor je dobro izhajati iz otrok in 

njihove radovednosti in vedoželjnosti ter otrokom ponuditi čim več 

naravoslovnih dejavnosti še zlasti z raziskovalnim pristopom.  

 

 

 

Raziskovalno delo v predšolskem obdobju 

Znano je, da se zgodnje učenje začne že v predšolskem obdobju. S 

čisto preprostimi otroškimi igrami in radovednostjo, kot so igra z 

mivko, nabiranje različnih predmetov kot so kamni, listi, cvetovi, 

opazovanje ptic, metuljev in drugih žuželk, pri otrocih spodbujamo 

njihove sposobnosti na področju mišljenja, sklepanja, reševanja 

problemov, klasificiranja in iskanja vzročnih zvez. Otrok se na ta način 

uči s praktično aktivnostjo, z interakcijo z odraslimi in drugimi otroki 

pri igri in raziskovanju (Katalinič, 2010; v Turnšek, 2015).  V obdobju 

zgodnjega otroštva z naravoslovnimi temami omogočamo otrokom 

prvi stik z znanostjo in njenimi metodami dela in na prvem mestu pri 

tem je vodeno raziskovanje. Le-to poteka z igro, kjer je otrok 

neprisiljeno in notranje motiviran za dejavnost in zraven razvija še 

lastno kreativnost. Na ta način začne otrok sistematično spoznavati 

in usvajati nove pojme, razumevati nekatere naravne pojave ter 

procese, seznanjati se začne z naravoslovnimi postopki, predvsem pa 

začne razvijati vrsto sposobnosti in spretnosti (Petek, Grubelnik, 

2010). 

 

Naravoslovni postopki v zgodnjem otroštvu 

Predšolsko obdobje je čas začetnega naravoslovja. Takrat v igro 

vključimo naravoslovne postopke in ti so opazovanje, razvrščanje, 

urejanje, prirejanje, štetje in merjenje, postavljanje hipotez, 

načrtovanje in izvajanje poskusov, poročanje in povzemanje 

rezultatov ter posploševanje le-teh. Nekateri od naštetih so težji, 
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drugi preprostejši in prav na slednje omenjenih temelji naravoslovje 

v vrtcu (Katalinič idr., 2007; v Turnšek, 2015). 

 

Pomen raziskovalnega dela v predšolskem obdobju 

Raziskovalno delo in njegov način ima pri uvajanju zgodnjega 

naravoslovja veliko vlogo, saj je otrok postavljen v vlogo raziskovalca, 

ki v didaktičnih situacijah raziskuje in išče odgovore na problemska 

vprašanja, kateri so sestavni del njegovega življenja. Z raziskovalnim 

načinom uresničujemo pomembne vzgojno-izobraževalne cilje, 

razvijamo intelektualne spodobnosti otrok, znanstveno mišljenje in 

spodbujamo iznajdljivost v problemskih situacijah. Ker je 

raziskovanje povezano z realnim naravnim okoljem in izkušnjami 

otrok, so le-ti motivirani za učenje. Prav tako spodbuja kritičnost, 

navaja na objektivnost in oblikuje relativen odnos do resnice (Cenčič 

in Cenčič, 2002; v Petek in Grubelnik, 2010). Raziskovanje pomeni 

tako vsebinsko kot tudi didaktično integracijo vseh področji 

kurikuluma za vrtce (Katalinič, 2008; v Petek in Grubelnik, 2010).  

 

Namen naravoslovnih poskusov v vrtcu je : 

− spoznavanje in razumevanje različnih pojavov, s katerimi se otrok 

srečuje v vsakdanjem  življenju, 

− spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju žive in nežive 

narave,  

− doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v vsej njeni 

raznolikosti, povezanosti in spreminjanju, 

− razvijati odgovoren in spoštljiv odnos do žive in nežive narave, 

− organizacija problemskega načina dela, ki otrokom omogoča, da 

z lastnim trudom in  samostojno prihajajo do novih spoznanj ter 

− uvajanje otrok v samostojno raziskovanje (Kržišnik Mirt, 2016). 

 

Otrokom moramo skozi izvajanje poskusov dopuščati razvijanje 

lastnih misli in jim dopuščati iskanje novih poti in spoznanj. S 

pomočjo rezultatov, ki jih dobimo pri poskusih, moramo otrokom 

ponuditi možnost, da sami odgovorijo na zastavljena vprašanja. 

Izvajanje poskusov naj izhaja iz otrokovega navdiha, pri čemer je 

pomembno upoštevati individualnost vsakega posameznega otroka 

(Foštnarič in Katalinič, 2012; v Žibret, 2019). 

 

Vloga vzgojitelja pri raziskovalnem delu otrok 

Pri raziskovalnem delu otrok v vrtcu je primarna vloga vzgojitelja, da 

otroke vodi skozi posamezne stopnje raziskovalnega dela (Petek, 

Grubelnik, 2010). Pri tem pa mora poznati otrokove sposobnosti, 

znanje, interese in tudi osebne lastnosti. Če dovolj dobro pozna svoje 

otroke v skupini in njihove značilnosti, lahko pripravi dejavnosti, s 

katerimi bodo otroci prihajali do novega znanja (Petek, 2012). V 

kurikulumu za vrtce (1999) je vloga odraslega oz.  vzgojitelja ob 

otrokovem  raziskovanju in spoznavanju naravnega okolja 

podrobneje opredeljena. Njihova naloga je: 

− da otroke spodbujajo, da lastnosti živih bitij in predmetov 

opisujejo,  
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− usmerjajo pozornost otrok na izrazite značilnosti snovi in 

predmetov v okolju,  

− pri urejanju, razvrščanju in primerjanju spodbujajo otroke, da 

uporabljajo svoje kriterije in izbire tudi komentirajo, 

− navajajo otroke, da lahko s poskusi ugotavljajo lastnosti snovi, 

predmetov, živih bitij, 

− ter jih spodbujajo, da pri opazovanju uporabljajo vsa možna 

čutila, 

− ob vseh teh dejavnostih pa jih hkrati navajajo na skrb za svoje 

zdravje in varovanje pred poškodbami. 

 

Potek raziskovalnega dela 

Potek raziskovalnega dela poteka v več stopnjah, ki so glede na 

avtorje tudi različno definirani, vendar pa vsi s procesom raziskovanja 

vodijo do istega cilja (Petek in Grubelnik, 2010). V okviru projekta 

Razvoj naravoslovnih kompetenc sta Petek in Grubelnik raziskovalni 

pristop opredelila z naslednjimi koraki: 

− Opredelitev problema, pri čemer je pomembno občutenje 

problema oz. nasprotja med njegovim znanjem in objektivno 

stvarnostjo. To pri otroku spodbuja radovednost in posledično 

temu notranjo motiviranost. Problem največkrat opredelimo z 

vprašanji, ki se začnejo s »Kaj se bo zgodilo …«  

− Načrtovanje eksperimentalnega dela, kjer gre najprej za izdelavo 

idejnega načrta, kateremu sledi izdelava operativnega načrta. 

Slednji obsega celoten obseg raziskovanja, od izbire vzorca, 

raziskovalnih metod, potrebnih sredstev in pripomočkov za 

raziskovanje do načina obdelave podatkov ter predstavitve 

rezultatov. 

− Načrtno opazovanje in zbiranje informacij, ki je ključno v procesu 

raziskovanja. Le pravilno zbrane informacije po pripravljenem 

načrtu vodijo do pravilnih rešitev. Še zlasti v zgodnjem otroštvu 

je pri raziskovalnem delu v tej fazi ključno otroke usmerjati v 

iskanje ključnih informacij, ki pripeljejo do pravilne rešitve 

problema. Neusmerjeno raziskovanje lahko privede do napačnih 

ugotovitev. 

− Analiza rezultatov in sinteza zaključkov, kjer gre za oblikovanje 

odgovora na raziskovalno vprašanje. Za razvoj sposobnosti 

analize dobljenih rezultatov in razlage novo usvojenih pojmov in 

relacij med snovmi in procesi je zelo pomemben način 

otrokovega beleženja opazovanja in eksperimentalnega dela. 

Običajno je to otrokova risba. 

− Poročanje rezultatov, ki v zgodnjem otroštvu poteka preko 

verbalne komunikacije, slikovnega gradiva, preko lastnih 

izdelanih risb, plakatov, opazovalnih listov ipd. Ta faza ima 

poseben pomen predvsem za razvoj komunikacijskih 

sposobnosti, besednega izražanja in interpretacije opravljenega 

dela ter ugotovitev oziroma rešitve zastavljenega problema 

(Petek, 2012).  

 



503 
 

Raziskovanje otrok v starostni skupini 4 do 5 let – primer dobre 

prakse 

V naslednjih vrsticah vam bom predstavila naše raziskovalno delo v 

skupini 19 vedoželjnih in radovednih otrok, starih v večini že pet let. 

Izvedli smo različne poskuse z baloni, poskuse z vodo in na koncu še 

enega z mivko. 

Poskusi z baloni 

Navdih in motivacijo za poskuse z baloni smo dobili čisto spontano. V 

tednu pred izvajanjem poskusov smo praznovali kar tri rojstne dneve 

otrok. Navada ob takih dogodkih v našem vrtcu je ples z baloni. 

Seveda je treba balone prej napihniti, če želimo z njimi plesati. Ker to 

vzame kljub vsemu nekaj časa, je eden izmed otrok vprašal, zakaj ne 

moremo kako drugače napihniti balonov. Najprej sem pomislila na 

tlačilko, nato pa me je prešinila zamisel, kaj če bi raziskali, na kakšne 

načine in s čim vse bi lahko napolnili balone. Tako smo se v naslednjih 

dneh lotili izvajanja poskusov z baloni. V knjižnici, doma in na spletu 

sem poiskala različno literaturo. Skupaj smo jo pregledali in se nato 

odločili, katere poskuse bomo izvedli. Najprej smo se lotili poskusov 

napihovanja balonov, nato pa smo izvedli še druge poskuse, ki so se 

nam zdeli po imenu zanimivi in so vzbudili v otrocih zanimanje in 

radovednost. Poskuse sva izvajali vzgojiteljici, otroci pa so bili aktivni 

pomočniki, opazovalci, spraševalci in napovedovalci predvidenih 

rezultatov in na koncu tudi poročevalci dejanskih rezultatov in 

ugotovitev.  

 

Poskusi z baloni, ki smo jih izvedli v skupini:  

Poskusi napihovanja balona 

Številka 1: Potrebovali smo slamico ali žličko, plastenko, vodo, 

limono, sodo bikarbono in balon. Postopek: V plastenko smo nalili 

vodo, dodali čajno žličko sode bikarbone in mešali, dokler se ni 

raztopila. Vanjo smo vlili limonin sok in čez vrat plastenke hitro 

poveznili balon. Nato smo le opazovali. Zaradi kemične reakcije med 

sodo bikarbono in limoninim sokom, se je sproščal plin CO2 (ogljikov 

dioksid). Le ta se je dvigoval, ušel iz plastenke in se ujel v balon. Otroci 

so z začudenjem ugotovili, da se lahko balon napolni tudi na ta način.  

Številka 2: Potrebovali smo plastenko, šumečo tableto, kis in balon. 

Postopek: V plastenko smo nalili malo kisa, vanjo spustili šumečo 

tableto in čez vrat plastenke hitro poveznili balon. Nato smo 

opazovali, kaj se je zgodilo z balonom. Kis in šumeča tableta sta 

reagirala in ustvarila CO2, ki je napolnil prostor v balonu in ta se je po 

naših ugotovitvah nekoliko napihnil, in to bolj kot v prejšnjem 

poskusu. 
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Slika 1: Balon napihnjen s pomočjo kisa in šumeče tablete 

Vir: Lasten 

 

Številka 3: Potrebovali smo plastenko, kvas, sladkor, vodo in balon. 

Postopek: V plastenko smo nalili vodo do višine približno 5 cm, dodali 

kvas in nežno premešali s krožnimi gibi, dodali sladkor in še malo 

premešali s krožnimi gibi – z vrtenjem  plastenke. Balon smo poveznili 

čez vrat plastenke, katero smo za nekaj časa postavili na okensko 

polico, kjer je bilo nekoliko topleje. Po približno 20 minutah smo si 

ogledali rezultat poskusa. Balon s tem poskusom je bil najbolj 

napihnjen. Ugotovili smo, da se v primerjavi z našimi prejšnjimi 

poskusi, ob kemijski reakciji kvasa in sladkorja, sprosti največ 

ogljikovega dioksida. 

Številka 4: Potrebovali smo plastenko, balon, žebljiček. Postopek: 

Balon smo dali v plastenko in ustje plastenke pokrili z balonom. Balon 

smo poskusili napihniti. Ni šlo. Nato smo v dno plastenke naredili 

luknjo in znova poskusili napihniti balon. Uspelo nam je. Ko smo 

naredili luknjo v plastenko, je namreč balon potisnil zrak iz nje, 

naredil prostor in tako smo lahko napihnili balon. Otroci so 

navdušeno vzklikali, ko se je balon začel napihovati.   

 

Poskus »Balonski dvig«: Potrebovali smo balon, kozarec za vlaganje, 

papir, vžigalnik. Postopek: Balon smo napihnili tako, da je bil malo 

večji od vratu kozarca. Nato smo prižgali košček papirja in ga vrgli v 

kozarec, na katerega smo postavili balon. Ko je ogenj ugasnil, smo 

balon dvignili skupaj s kozarcem. Zakaj? Plamen je porabil zrak v 

kozarcu in s tem v njem znižal zračni tlak. Zunanji zrak okrog kozarca, 

ki ima višji tlak, je balon potiskal v kozarec. Zato smo z dvigom balona 

dvignili tudi kozarec. Otroci so samo radovedno gledali in se čudili 

rezultatu poskusa. 

 

Poskus ločevanja soli in popra: Potrebovali smo sol, poper, volneno 

tkanino, krožnik in balon. Postopek: Na krožnik smo posuli malo soli 

in popra in premešali. Napihnjen balon smo podrgnili z volneno 

tkanino. Nato smo balon pridržali nad soljo in poprom in ga počasi 

spuščali proti krožniku. Kaj se je zgodilo? Naelektren balon, ki je 

takšen postal zaradi drgnjenja ob tkanino, je privlačil sol in poper. Ker 

je poper lažji od soli, je poper skočil na balon pred soljo. Otroci so z 

velikim zanimanjem opazovali dogajanje. Ob tem se je od več  otrok 

slišal glasen: »Uaaaaaaau!«   
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Poskus »Balonski kebab«: Potrebovali smo leseno paličico za ražnjič, 

olje in balon. Postopek: Napihnili smo balon in ga zavezali. Leseno 

paličico za ražnjič smo namazali z oljem, nato jo počasi in z nežnim 

vrtenjem vstavljali v balon od vozla navzdol. Ko je paličica predrla 

nasprotni konec balona, to je na mestu, kjer je balon najtemnejši, je 

nastal tako imenovani balonski kebab. Napihnjen balon je na mestu 

vozla in na nasprotni strani manj raztegnjen kot drugod, zato, ko na 

teh delih paličico potisnemo skozi, guma balona obda paličico in 

balon ne poči. Ponovno se je v igralnici razlegalo navdušenje ob 

uspešno opravljenem poskusu. 

 

 
Slika 2: »Balonski kebab« 

Vir: Lasten 

 

Poskus »Balonček, ki mu ogenj ne more nič«: Potrebovali smo vodo, 

balon in svečo. Postopek: V balon smo nalili nekaj vode in ga 

napihnili. Prižgali smo svečo in balon postavili tik nad plamen. Nato 

smo opazovali. Čeprav se je opna balona plamen dotikal, le ta ni počil, 

saj  je voda v njem učinkovito hladila opno, zaradi česar se je opno 

balona zelo počasi segrevalo. Otroci niso mogli verjeti, da balon nad 

ognjem ni počil, čeprav je večina otrok predpostavljala, da bo, kar je 

vidno tudi iz Slike 3. 

 

 
Slika 3: Izvajanje poskusa »Balonček, ki mu ogenj ne more nič« 

Vir: Lasten 

 

Vsi ti poskusi so tako naju z vzgojiteljico, še bolj pa otroke, tako 

navdušili, da smo si vsi skupaj želeli izvesti še več poskusov. To smo 

tudi storili. Podali smo se v poskuse z vodo.  
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Poskusi z vodo 

Našli smo kar nekaj poskusov. Z vzgojiteljico sva jih glede na 

zahtevnost, zanimivost in material, ki ga imamo v vrtcu, 10 dali v ožji 

izbor, nato so otroci izmed teh izbrali 5 poskusov, ki smo jih izvedli.  

Poskus »Plesoče rozine«: Potrebovali smo čašo, mineralno vodo in 

rozine. Postopek: Mineralno vodo smo nalili v čašo in vanjo stresli 

pest rozin. Nato smo opazovali. Čez nekaj trenutkov so se rozine v 

čaši začele premikati gor in dol. Mehurčki mineralne vode so se začeli 

nabirati okrog rozin, ko se jih je nabralo dovolj, so rozino »dvignili« 

na površje tekočine. Poskus je otroke zelo navdušil. Nekateri otroci 

so zelo pozorno opazovali in sami ugotovili, da je okrog rozin, ki se 

gibljejo gor in dol, polno mehurčkov. 

 

Poskus »Cimet v vodi«: Potrebovali smo krožnik, vodo, cimet, 

detergent in vatirano palčko. Postopek: V krožnik smo nalili vodo, na 

površino vode stresli malo cimeta. Vatirano palčko smo najprej 

namočili v detergent, nato v vodo s cimetom. Reakcija otrok: 

»Vaaaauuuu!« Cimet se je v trenutku pomaknil ob rob krožnika. 

 

Poskus »Mavrični dež«: Potrebovali smo večji kozarec, vodo, živilsko 

barvilo ali črnilo ter brivsko peno. Postopek: V kozarec smo nalili 

vodo, na vodno gladino stisnili brivsko peno, po peni nakapljali 

jedilno barvilo in opazovali, kaj se bo zgodilo. Kapljice so začele 

polzeti skozi brivsko peno in kot dež kapljati na dno kozarca. Prvi 

poskusi se nam je ponesrečil, saj smo barvilo vlili namesto nakapljali 

po brivski peni. Zato smo poskus ponovili. A otroci so večje 

navdušenje pokazali pri neuspelem poskusu, saj se je takrat barva v 

vodi prelivala in jim je bilo to bolj všeč. 

 

 
Slika 4: »Mavrični dež« 

Vir: Lasten 

 

Poskus »Lotosov učinek«: Potrebovali smo vodo, večji kozarec, 

jedilno olje, kapalko in vatirano palčko. Postopek: Kozarec smo na 

mizo postavili z odprtino navzdol. Čez celo polovico dna kozarca smo 

z vatirano palčko premazali kapljico jedilnega olja. Druga polovica je 

ostala čista. S kapalko smo eno kapljico vode nanesli na dno kozarca 

premazano z oljem, drugo kapljico, pa na drugo-čisto polovico. Kaj 

smo ugotovili? Vodna kapljica se je na površini brez olja razlezla vse 

do površine z oljem in čisto sploščila. Na drugi polovici kozarca, ki je 
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bil premazan z oljem, je vodna kapljica stala pokončno in obdržala 

prvotno kroglasto obliko.  

Poskus »Voda potuje – mešanje barv«: Potrebovali smo tri kozarce, 

vod, bombažni trak ali gaza ali veriga iz papirnatih brisač in rumeno 

ter modro jedilno barvo. Postopek: V prvi in tretji kozarec smo do ene 

tretjine napolnili z vodo. V prvem kozarcu smo raztopili rumeno 

barvo, v zadnjem modro barvo. Začetek bombažnega traku smo dali 

v kozarec z rumeno barvo, nato trak speljali do sredinskega praznega 

kozarca in iz njega nato še v zadnji kozarec z modro barvo. Ta poskus 

je trajal kar nekaj časa. Vendar so otroci kljub temu z zanimanjem 

opazovali, kako obarvana voda počasi potuje. Končni rezultat smo si 

ogledali naslednji dan in bili navdušeni, ker je bil trak v sredinskem 

kozarcu, ki je bil sprva bel, obarvan s temno zeleno barvo. 

 

Poskus z mivko 

Na koncu smo izvedli še poskus z mivko, imenovan »Faraonska kača«. 

Ta poskus sva najprej našli skupaj z vzgojiteljico in v nama je vzbudil 

veliko zanimanje, prav tako pa na predlog izvedbe tega poskusa tudi 

otrokom. Odpravili smo se ven k peskovniku. Potrebovali smo eno 

posodo, mi smo uporabili kovinski pladenj, mivko, 70 % etanol, zmes 

sladkorja (25 gramov)  in sode bikarbone (3 grame) in vžigalice.  Na 

pladenj smo nasipali mivko in jo dobro prepojili z etanolom. Na 

sredini smo naredili luknjo in vanjo nasipali zmes sladkorja in sode. 

Etanol v mivki smo prižgali z vžigalico in vsi skupaj opazovali. Iz mivke 

se je začelo nekaj dvigati. Ven sta v našem primeru iz mivke zlezli dve 

manjših »faraonski kači«. Pri tem poskusu smo uporabili vsa možna 

čutila. 

 

 
Slika 5: »Faraonski kači« 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Ob koncu našega eksperimentiranja v vrtcu smo izdelali še plakat, s 

katerim smo izdelali poročilo našega raziskovalnega dela. Nekaj 

literature, v kateri najdete še več takšnih in podobnih poskusov, so 

Zabavna naravoslovna delavnica z Ančko Pomarančko in Tončkom 

Balončkom od Miheta Zoreca; Naravosovni hokus pokus od Asje 

Kamenšek, gre za zbirko naravoslovnih poskusov za mlade 

raziskovalce, namenjeno otrokom od 3. do 8. leta; in Mavrična paleta 

poskusov za predšolske in osnovnošolske otroke , katere avtorica je 
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Vesna Kržišnik Mirt ter knjigo Zakaj? Zakaj? Zakaj? Bernarde Hvala in 

Dušana Krnela, kjer najdete same raziskovalne igre s snovmi v vrtcu. 

 

Pri našem raziskovalnem delu so bili doseženi vsi cilji, ki smo si jih v 

začetku zadali. Otroci so kazali neizmerno zanimanje in navdušenje 

nad vsemi dejavnosti v sklopu tega raziskovalnega dela. Veliko 

novega smo spoznali, pridobili nove spretnosti, spoznali nove pojme 

in besede, pri vsem tem uporabljali vsa možna čutila v danih poskusih 

ter neizmerno uživali. S tem verjamem, da smo v otrocih zanetili 

iskrice za nadaljnje raziskovanje tako kasneje v šoli kot tudi v 

vsakdanjem življenju. V sebi jih vsekakor sem, zato se bom v 

naslednjih letih svojega opravljanja poslanstva zagotovo še 

posluževala podobnih naravoslovnih dejavnosti, s katerimi bom 

vzbujala pri otrocih še več zanimanja za raziskovanje.  
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Katja Stajnko: Šolsko razstavišče – kulturna in socialna 

kvaliteta šole 

 

Povzetek: Vzgajati in ozaveščati otroke na področju kulture je ena 

izmed pomembnih nalog osnovnošolskega izobraževanja. Ciljna 

naravnanost kulturne šole je, da dvigne kvaliteto in obseg kulturnega 

udejstvovanja skozi različne šolske in obšolske dejavnosti. Strokovni 

delavci tako učencem skozi leta ponujamo najrazličnejše delavnice, 

interesne dejavnosti ali projekte, skozi katere krepijo kulturno 

delovanje na likovnem, pevskem, plesnem, filmskem in literarnem 

področju. Razstavišče naše šole je že vrsto let osrednji prostor, ki 

združuje vse zgoraj našteto. Je prostor, kjer se združujejo na videz 

nezdružljive dejavnosti. Prostor, kjer se povezujeta znanje in 

izkušnje, in nenazadnje prostor, kjer se kultura združi s socialnimi 

veščinami. Kako smo se tega lotili na naši šoli, kdo vse je vključen v 

sam proces in kaj s tem dosegamo, kot organizatorka mesečnih 

razstav, opisujem v prispevku.  

 

Ključne besede: kulturno-umetnostna vzgoja, razstava, socialne 

veščine, sodelovanje 

 

Abstract: Educating and making children aware of culture is one of 

the important tasks of primary school education. The objective of the 

cultural school is to increase the quality and scope of cultural 

engagement through various school and extracurricular activities. 

Over the years, professional workers offer pupils a wide variety of 

workshops, interesting activities or projects through which they 

strengthen cultural activity in the fields of art, singing, dancing, film 

and literature. For many years, the exhibition hall of our school has 

been the central space that combines all of the above. It is a place 

where seemingly incompatible activities come together. A space 

where knowledge and experience come together. And last but not 

least, a place where culture meets social skills. As the organizer of 

monthly exhibitions I describe in this work, how we tackled this at 

our school, who is involved in the process and what we achieve with 

it. 

 

Keywords: cultural and artistic education, exhibition, social skills, 

cooperation 
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UVOD 

Učenci se v osnovni šoli srečujejo s formalnim in neformalnim 

izobraževanjem. Formalno izobraževanje je učni proces, pri katerem 

učenci s pomočjo strokovno usposobljenih delavcev pridobivajo 

znanja po točno določenih metodah. Tudi neformalno izobraževanje 

je učni proces, vendar pri slednjem, ki se nujno ne izvaja v 

izobraževani ustanovi, učenci skozi delavnice, tečaje ali projekte 

pridobivajo izkušnje, krepijo svoje interese in hobije ter bogatijo svoje 

osnovno znanje. Kot organizatorka rednih razstav na naši šoli skozi 

interesno dejavnost povezujem učence od 1. do 9. razreda. Vsaka 

razstava je skupek sodelovanja med mojim znanjem in izkušnjami ter 

njihovo vedoželjnostjo in pripravljenostjo do tega, da pripravijo javno 

razstavo nekega izbranega avtorja, ki ne bo samo razstava avtorja, 

ampak bo pokazatelj tega, kar šola kot kulturna šola lahko ponudi 

staršem in širši okolici. Učenci skozi organizacijo razstav in s samim 

programom, kjer pokažejo svoja znanja skozi najrazličnejša kulturna 

področja, krepijo tudi različne socialne veščine. 

 

Kulturno-umetnostna vzgoja 

Razstavišče naše šole se tako kot šola imenuje Razstavišče Ludvik. To 

ni samo prostor, ki služi razstavam, ampak je veliko več kot to. Če smo 

na šoli želeli doseči, da učitelji, učenci in zunanji obiskovalci ta prostor 

sprejmejo kot nekaj več in ustvarijo nek pristen odnos do tega 

razstavišča, je bilo potrebno veliko sodelovanja, vztrajnosti in 

predvsem kulturno-umetnostnega ozaveščanja. Pojem kulturno-

umetnostna vzgoja (v nadaljevanju KUV) težko pojasnimo z eno samo 

trditvijo, saj so si avtorji v poimenovanju te zelo različni. Predvsem pa 

kulturna vzgoja še ni tako raziskana in podrobneje opredeljena, da bi 

lahko z eno trditvijo opisali njen pomen. Kulturo lahko na široko 

opredelimo kot umetniške dosežke, rezultate človeškega dela. Gre za 

skupek dosežkov in vrednot, ki so rezultat človeškega delovanja, 

mišljenja in ustvarjanja (Nacionalne smernice, 2009, str. 4). 

Pomembno je, da učitelji pri svojem delu upoštevamo dejstvo, da je 

KUV kroskulikularna, kar pomeni, da je vpeta v vsa področja 

izobraževanja in predstavlja temelj za krepitev odnosa do kulture in 

umetnosti. Če želimo, da učenci dosegajo rezultate in krepijo 

vrednote na področju umetnostnega in kulturnega ustvarjanja, je 

pomembno, da upoštevamo cilje KUV.  

 

Cilji KUV 

Opredelitev ciljev je tako kot sam pojem KUV različna glede na 

avtorje, v nacionalnih smernicah (Nacionalne smernice, 2009, str. 5) 

navajajo naslednje cilje:  

− Uresničevanje temeljne človekove pravice do izobraževanja in 

sodelovanja na kulturnem področju.  

− Razvijanje ustvarjalnosti.  

− Razvijanje individualnih sposobnosti.  

− Izboljšanje kakovosti izobraževanja.  

− Razvijanje estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do kulture in 

umetnosti.  
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− Izražanje kulturnih raznolikosti. 

− Dviganje ravni kulturne zavesti.  

− Zavedanje pomena nacionalne kulturne dediščine.  

 

S cilji in pomenom KUV bi morali biti seznanjeni vsi, ki so v izvajanje 

le-te vpleteni. KUV bi morali prepoznati in sprejeti kot nujno in se 

zavedati, da prispeva k sami kvaliteti šole. Učiteljeva pomembna 

naloga je, da otroku zagotavlja različne izkušnje in srečevanja z 

raznovrstnimi dejavnostmi, ki so načrtovana na podlagi otrokovih 

interesov in potreb. Otrokom je treba ponuditi tudi priložnost, da se 

preizkusijo tako v vlogi poslušalca/gledalca kot v vlogi ustvarjalca 

(Sicherl-Kafol, Denac in Borota, 2011, str. 91–92). Zavedati pa se je 

treba, da spremembe ne bodo dosegle želenega cilja, če učitelji ne 

bodo podprti z usposabljanjem in motivacijo. Vse, ki sodelujejo v 

procesu izobraževanja, je potrebno »opremiti« s praktičnimi in 

uporabnimi napotki za dejanske spremembe v kvaliteti njihovega 

poučevanja (Požar Matjašič, 2008, str. 24–25). 

 

Povezava KUV s socialno pedagogiko 

Če učitelji poučujejo in ponujajo vsebine, kjer upoštevajo cilje KUV, je 

jasno, da so učenci zadovoljni in ustvarjajo »iz sebe« ter želijo svoje 

delo predstaviti širši okolici. Pri načrtovanju razstav in oblikovanju 

spremljevalnega programa sodelujejo, podajajo lastne ideje in 

nezavedno krepijo tudi socialne veščine.  

 

Mnoge raziskave v današnjem času skušajo empirično utemeljiti 

pozitivni vpliv ukvarjanja z umetnostjo na vrsto kognitivnih zmožnosti 

kot tudi na telesni in motorični razvoj. Te raziskave so potrdile vpliv 

umetnosti na izboljšanje ustvarjalnosti, motivacije, spodbujanje 

socialnih spretnosti, emocij in formiranje pozitivne samopodobe 

(Kroflič, 2007, str. 15). Vogelnik (1993) navaja, da lahko stik z 

umetnostjo pri udeležencih tako podžiga življenjsko energijo, 

solidarnost ter hkrati tekmovanje s samim seboj in z drugimi. Pri 

udeležencih spodbuja veselje ob čutenju soljudi in nenehno 

izmenjavanje vlog na poti do skupnega cilja.  

 

Primer dobre prakse – Razstavišče Ludvik 

Razstavišče Ludvik na naši šoli deluje od leta 1991, sama se z 

organizacijo razstav v našem razstavišču srečujem zadnja 4 leta. Kar 

hitro po tem, ko me je doletela ta čast, sem ugotovila, da je 

organizirati razstavo veliko več kot samo izobesiti fotografije ali pa 

razstaviti izdelke. Odprtje razstav poteka vsak mesec, in sicer vsak 

tretji četrtek v mesecu. V razstavišču ne razstavljajo samo učenci naše 

šole, ampak tudi umetniki, ki delujejo na različnih področjih 

umetnosti. Največkrat se nam predstavljajo fotografi, grafiki in 

rezbarji. Razstavišče je namenjeno širši javnosti in je odprtega tipa. 

Poleg kulturnega utripa šole, ki ga skušamo na tak način privzgojiti 

našim učencem in staršem, je za vse nas pomembna tudi povezanost 

širše okolice s šolo. Zadnja leta se poslužujemo tudi družabnih 

omrežij, da s svojim delom in delom zunanjih razstavljavcev 
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ozaveščamo ljudi, ki si morda želijo kulturnih prireditev, a z njimi niso 

seznanjeni.  

 

Priprava razstave 

Priprava razstave je mesečni projekt, v katerem sodeluje vsa šola. V 

osnovi je to interesna dejavnost, v katero so vključeni učenci po svoji 

lastni želji. Nekateri izmed njih so redni soustvarjalci razstav, drugi se 

vključijo izjemoma, odvisno od tematike in potreb razstave. Trudimo 

se, da organizacijo razstave diferenciramo, med učenci ne delamo 

razlik, vsak ima svojo zaposlitev in lahko poda svoje ideje, trudimo se, 

da v delo vključimo tako učence s posebnimi potrebami kot tudi 

nadarjene učence. Kot omenjeno, je to vsešolski projekt. Spodnja 

tabela prikazuje, na kakšne načine si razporedimo delo in kdo opravlja 

katere naloge.  

 

Preglednica 1: Naloge in razporeditev nalog za pripravo razstave 

Naloga Kdo opravlja nalogo? 

Izbira avtorjev, pogovori z avtorji Organizatorka/vodja 

Oblikovanje kataloga  Vodja (sodelovanje z avtorjem) 

Oblikovanje vabila Vodja (sodelovanje z avtorjem) 

Zlaganje in žigosanje vabil Učenci v sklopu podaljšanega bivanja 

Priprava programa Učenci v sklopu interesne dejavnosti 

Pisanje veznega teksta Organizatorka/vodja skupaj z učencema, 

ki vodita program 

Oblikovanje razstave Vodja, učenci, hišnik, čistilke 

Tehnični del razstave (luči, glasba, 

animacija) 

Učenci 8. in 9. razredov 

Dekoracija prostora Učiteljice 

Zakuska  Šolska kuhinja 

 

Kot je razvidno iz tabele, je to resnično vsešolski projekt, pri katerem 

je potrebnega veliko sodelovanja in prilagajanja med vsemi 

sodelujočimi.  

 

Opis nalog 

Vsaka izmed nalog ima svoj cilj in svoje udeležence. Nobena od nalog 

ni nepomembna. Vsaka je delček tistega, čemur na koncu rečemo 

razstava. Opisala bom le nekaj tistih, v katere sem sama kot 

organizatorka najbolj vključena.  

− Izbira avtorjev: Avtorje izbiram v mesecu juniju za naslednje 

šolsko leto. Ker je razstavišče zdaj že znano med avtorji, velikokrat 

kar sami pokličejo, da si želijo razstave. Zadnja leta je iskanje 

avtorjev poenostavljeno, kajti na družabnih omrežji obstaja veliko 

skupin, kjer poiščem koga, ki bi želel razstavljati. Posebnih pogojev 

nimamo, edini pogoj je, da izdelki/fotografije ustrezajo šolskemu 

prostoru. Nekateri avtorji pri nas razstavljajo prvič in takšnih smo 

še posebej veseli.  

− Oblikovanje vabila in kataloga: Po pogovoru z avtorjem, kjer mi 

predstavi svoje delo, želje in načrte za naprej, oblikujem katalog 

in vabilo. Vabilo se kasneje pošlje na različna mesta, objavi se na 

spletni strani šole, po želji avtorja se na Facebooku oblikuje tudi 

dogodek. Katalog dobi vsak, ki obišče razstavo.  
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− Priprava programa: Na tem mestu se začne sodelovanje. Poiščem 

morebitne učence, ki so pripravljeni nastopati, oblikovati in 

povezovati razstavo. Pri tem delu poleg učiteljev in drugih 

zaposlenih, sodeluje približno 15 učencev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Ritmična gimnastika – spremljevalni program 

 

− Vezni tekst: Vezni tekst se pripravi za 2 učenca, ki sta pripravljena 

povezovati program. Izbor delam med učenci, ki so pri tem 

suvereni. Izkazalo se je namreč, da je lahko razstava sama po sebi 

zelo zanimiva, točke pestre, pa če povezovalec ni dovolj 

samozavesten, glasen in razločen, razstava pade v vodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Povezovanje programa 

 

− Zakuska: Pri tem delu gre za že ustaljeno prakso naših kuharic, ki 

vsak mesec poskrbijo za zelo pomemben del razstave. Za tisti del, 

kjer se po razstavi srečajo organizatorji, avtorji in obiskovalci. To 

je čas, ko medsebojno delimo vtise, sprejemamo pohvale in 

morda kritike, ki se jih trudimo v bodoče popraviti.  
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Slika 3: Zakuska, pripravljena s strani šolske kuhinje 

 

Učenci in priprava razstave 

Preden se razstava sploh izvede, zaposleni skupaj z učenci in 

avtorjem, naredimo ogromno dela ter skozi organizacijo pri učencih 

spodbujamo naslednje veščine: 

− vzpostavljanje stikov z vrstniki in ne vrstniki, 

− samopodoba,  

− vljudna komunikacija, 

− odgovornost, 

− odločanje, 

− soočanje s težavami in njihovo reševanje, 

− sodelovanje, 

− spoštovanje, 

− pozitiven odnos do umetnosti, 

− reševanje konfliktov … 

 

Ko sem prevzela delo organizatorke razstav na šoli, sem veliko 

razmišljala o tem, kako v delo vključiti otroke, da ne bodo samo moji 

pomočniki, ampak bodo dejansko skupaj z menoj organizirali javni 

dogodek. Skozi leta ugotavljam, da so učenci tisti, ki narekujejo tempo 

dela in vedno znova in znova presenečajo s svojimi idejami.  

 

Mnenja učencev o organizaciji razstav 

V. P., 12 let: 

»Vesel sem, da lahko sodelujem pri razstavah v šoli. Učiteljica nam 

pusti, da se sami dogovorimo recimo o neki točki. Interesno dejavnost 

obiskujem že 3 leta in imam vedno več znanja.«  

T. P., 12 let: 

»Jaz sodelujem pri povezovanju programa. Všeč mi je, da tekst lahko 

berem in se mi ga ni potrebno učiti. Skupaj z učiteljico sestavimo tekst, 

potem imamo bralne vaje. Včasih tudi zadnji trenutek kaj 

spremenimo. V začetku se mi je to zdelo grozno, sedaj sem pa že 

navajen.« 

I. L., 8 let: 

»Enkrat nam je učiteljica pri podaljšanem bivanju rekla, da bi lahko 

za razstavo zlagali vabila. Pokazala nam je način zlaganja in 

povedala, da vabila pošiljamo vsem, ki so nekoč učili na naši šoli, pa 

tudi novinarjem. To se mi je zdelo res zanimivo. Vsak mesec jih 

zložimo približno 150. Moramo biti zelo natančni. Všeč mi je, ker s 

sošolkami pri tem sodelujemo.«  
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Povezovanje šole, staršev, ustvarjalcev in kraja 

Imeti motivacijo in izpolnjevati cilje KUV ni dovolj, če k temu ne moreš 

povabiti učencev, ki imajo neka predhodna znanja pa naj gre za petje, 

ples, šport, vodstvene sposobnosti ali kaj čisto drugega. Program 

same razstave traja nekje 40 minut. Osrednji del programa je 

predstavitev avtorja in njegovega dela, a vedno znova program 

popestrijo naši učenci. Včasih je to skupina učencev, ki imajo skupne 

interese, včasih pa zgolj posameznik, ki ima neka znanja. Več 

zanimivih točk pripravimo, več otrok povabimo k sodelovanju, večja 

je obiskanost razstave. In to je naš cilj. Privabiti starše in stare starše, 

ki bodo dober glas o šolskih razstavah širili dalje. Posledično s takšnim 

delom izpolnjujemo naslednje cilje:  

− ponovitev točk na krajevnih prireditvah,  

− prikaz kulturnega utripa šole navzven, 

− pridobivanje novih, potencialnih razstavljavcev, 

− vabila k sodelovanju z zunanjimi institucijami, kot so dom 

starejših, vrtec …  

 

Mnenja ostalih udeležencev razstav: 

J. P., učiteljica: 

»Spodbujanje otrok k temu, da vzljubijo kulturo, jo znajo doživljati, 

sprejemati, podati svoje mnenje, je na naši šoli res ena izmed 

pomembnih nalog. Skozi različne natečaje, bazarje in skozi 

razstavišče, učenci to pridobivajo vse od trenutka, ko vstopijo v našo 

šolo. Sama poučujem najmlajše učence, ki jim sodelovanje na 

tovrstnih prireditvah pomeni ogromno – njim in njihovim staršem. V 

veselje mi je, da organizatorka razstav zaupa tudi mlajšim otrokom in 

jih vključuje v program. Zame in za njih je to velika motivacija, da na 

otvoritvi zablestimo enako kvalitetno kot avtor sam.«  

N. B., mamica sodelujoče učenke:  

»Na šoli, katero obiskuje hčera, redno pripravljajo razstave. Priznam, 

da se nobene nisem udeležila, vse dokler hčere ni doletela čast, da 

nastopi na otvoritvi. Seveda sem si vzela prost dan, da obiščem 

otvoritev in vidim hčer, kako bo nastopala pred množico in bo ena 

tistih, ki bo odprla razstavo. Že na začetku sem bila presenečena, saj 

so celotno otvoritev vodili otroci. Vrstile so se točke in nastopili so 

učenci vseh starosti. Res sem uživala skozi celoten program, ker je bil 

razgiban in zanimiv. Lahko trdim, da je bila otvoritev razstave 

organizirana premišljeno in zelo dobro. Pozdravljam tovrstne 

dogodke, saj menim, da je tudi to na nek način vzgoja naših otrok. 

Zagotovo bom razstave še večkrat obiskala.« 

Žan Osim, avtor ene izmed razstav: 

»Kljub temu, da sem relativno mlad ustvarjalec, je za mano že kar 

nekaj razstav. Razstavljal sem že v zato namenjenih prostorih kot tudi 

v mladinskih centrih in celo zdravstvenem domu – za mano so torej 

tudi improvizirana razstavišča. Letos sem prvič razstavljal na osnovni 

šoli in moram priznati, da sem pričakoval, da bo izkušnja podobna 

tisti iz mladinskega centra, a temu ni bilo tako. V osnovni šoli 

prevladuje energija, ki je drugje ni – program, ki ga sestavljajo 

osnovnošolci je pristen, pozitiven in v mojem primeru mi je kot 
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razstavljavcu predstavljal zares topel sprejem. Čar razstavljanja ni le 

v prikazovanju in predstavljanju svojih del, temveč je v interakciji z 

obiskovalci, navezovanju novih stikov in sprejemanju tako pohval kot 

tudi kritik. Osnovna šola je vsekakor pravi naslov za tako vrsto 

druženja. Lepo je spoznati nove ljudi in pokramljati s šolarji, saj je to 

v svojem smislu časovni stroj, ki te ponese na začetek svoje poti in 

dodatno osmisli ustvarjanje v prihodnje, mladostnikom pa lahko 

postreže s svežo idejo za nov hobi. Zato menim, da takšna 

improvizirana razstavišča predstavljajo pomemben fragment v 

slovenskem umetniškem prostoru, saj lahko kljub morebitni 

nepopolni svetlobi ali akustiki nekomu omogočijo prvi korak v svet 

samostojnega razstavljanja, tistim bolj izkušenim pa definitivno 

odprejo vrata v toplo zavetje, od koder bodo odšli dobre volje in z 

novimi prijatelji.« 

 

ZAKLJUČEK  

Pomembna vloga izobraževanja je otroke pripraviti na življenje. To 

pomeni, da skozi leta šolanja, pa že prej v predšolskem obdobju, pri 

otrocih skozi najrazličnejše didaktične pristope, prepoznavamo in 

razvijamo njihove različne sposobnosti. S sodelovanjem različnih 

akterjev in skozi najrazličnejše vsebine in dejavnosti pri otrocih 

razvijamo socialne, kognitivne, kulturne, čustvene in fizične 

sposobnosti. Cilj vsake šole je, da se otroci po koncu šolanja z veseljem 

spominjajo vseh lepih trenutkov, ki so bili kaj več kot samo učenje. 

Trenutkov, ki so jih morda preživeli skupaj s svojimi starši. Morda 

trenutkov, ko so lahko svoje usvojene veščine pokazali širši okolici. 

Predvsem pa trenutkov, ki otrokom, učiteljem in staršem na obraze 

rišejo nasmehe.  

Glede na odzive vseh sodelujočih si upam trditi, da je naše razstavišče 

vsekakor priložnost za zagotovitev dobrih spominov na šolanje. Pa ne 

samo spominov. Organizacija razstav ponuja tako učiteljem, avtorjem 

kot otrokom in njihovim staršem velik spekter razvoja kulturnih in 

socialnih veščin. Kljub temu da včasih mesec prehitro mine in se ob 

delu pojavi mnogo težav, sprememb ali morda celo odpovedi 

sodelujočih, je vredno. Vsaka zakuska ob koncu razstave je dokaz, da 

zmoremo skupaj narediti kulturni dogodek, ki nam da novih izkušenj, 

znanj in kar je najbolj pomembno – veselja do organizacije novega 

dogodka.  
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Tanja Starc Novak: Razrednik in ure oddelčne skupnosti 

 

Povzetek: Vsak oddelek je specifičen, drugačen, razrednik pa je tisti, 

ki je določen, da ima vzgojno in pedagoško vlogo. Učinkovito mora 

opravljati vse svoje naloge in nikoli ne sme pozabiti, da je učencem 

zgled. Skupaj z učenci se mora truditi, da je v oddelku pozitivna klima. 

Članek sem napisala z namenom, da predstavim primer dobre 

prakse, ki sem ga izvedla z učenci na temo prijateljstva. Naloge, ki so 

služile kot motivacija, sem izbrala, glavni akterji so bili učenci. Cilj je 

bil, da sodelujejo med seboj, se veliko pogovarjajo, da so vsi aktivni 

pri nalogah, v različnih skupinah, parih. Kot rezultat njihovega dela 

pa je bil na koncu skupen izdelek. 

 

Ključne besede: razrednik, pozitivna klima razreda, ure oddelčne 

skupnosti, prijateljstvo   

 

Abstract: Every class is specific, different. The teacher is the one who 

has a teaching role. He has to be efficient at his work and must never 

forget, that he is the one who is a class act. Along with the pupils he 

has to strive that the class atmosphere is positive. I wrote this article 

to present a good praxis case that I conducted with the children on 

the subject of friendship. I chose motivational exercises, that the 

pupils completed. Our objective was, that the children collaborate 

with one another, talk and are active during exercises, in different 

groups, pairs. As a result of their work we got a final product.  

Keywords: class teacher, positive-climate class, class hours, 

friendship 
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UVOD 

V vsakem razredu so različni učenci, ki so bili določeni, da bodo v tej 

skupini, sošolcev si niso sami izbirali. Zato je v vsakem oddelku 

izoblikovana razredna klima, ki je lahko pozitivna ali negativna. Za 

negativno klimo so predvsem krivi posamezni učenci, ki se ne znajo 

ali pa celo ne želijo prilagoditi oddelku, v katerem so in izstopajo. 

Nočejo sedeti, sodelovati s posameznimi učenci, jim pomagati, ali pa 

povzročajo disciplinske težave s takšnimi ali drugačnimi dejanji. Na 

razredni stopnji  smo razredniki tisti, ki smo največ časa z učenci in 

imamo nalogo, da pomagamo oblikovati pozitivno razredno klimo, 

zavedati pa se moramo tudi tega, da smo mi tisti, ki smo vzor 

učencem. V 2. triadi, ko imajo učenci na urniku ure oddelčne 

skupnosti, je prav, da učitelj vsebino prilagodi odnosom in razredni 

klimi v oddelku. Včasih je težava povezati med seboj vse učence, zato 

je pred njim velik izziv, kako bo to izvedel, saj se morajo prav vsi 

učenci oddelka počutiti v šoli dobro in varno.  

 

Razrednik, oddelčna skupnost 

Ko učitelj postane razrednik nekega oddelka, sprejme vzgojno-

pedagoško vlogo, da bo učence tega oddelka poučeval, jih 

izobraževal, poleg tega pa bo učencem tudi pomagal, jim v procesu 

izobraževanja svetoval, informiral starše in druge učitelje o delu 

učencev (Pušnik, 2001). Razrednikovo delo ni zaključeno, ko se 

zaključi učna ura v učilnici. Razrednik je tisti, ki pripomore, da se 

učenci v šoli dobro počutijo, on je tisti, ki učence oddelka še dodatno 

povezuje med seboj, le to pa lahko z različnimi metodami in oblikami 

dela, tako pri rednem pouku kot pri urah oddelčne skupnosti. Učitelj 

ima možnost na urah oddelčne skupnosti učence še bolj spoznati, jih 

spodbujati, usmerjati. Vsak učitelj, razrednik, mora biti dober zgled 

učencem, ker se učenci identificirajo z njim in šele takrat lahko od 

učencev pričakuje tisto, kar oni pričakujejo od njega (Vse učiteljeve 

spretnosti, 1997). Zavedati se moramo, da je veliko učencev dnevno 

pred ekrani več ur, starši pa so zaradi služb odsotni velik del dneva, 

kar je tudi en od razlogov, da šola prevzema del vzgoje. Otroci morajo 

razumeti sebe, da bodo zmožni razumeti tudi druge, naučiti se 

morajo zdrave komunikacije (Radovanović, 2008, str. 432). Pri vsem 

tem je razrednik tisti, ki učence vzgaja z različnimi metodami in 

oblikami dela že v začetnem obdobju šolanja. Otroci se morajo 

naučiti čakati, kdaj bodo na vrsti, biti morajo odgovorni za svoje 

delovanje, za svoja dejanja, znati morajo sodelovati med seboj, se 

spoštovati, biti pa morajo tudi kritični.  

 

Vsako šolsko leto naredim letni učni načrt ur oddelčne skupnosti, ki 

je obvezen program osnovne šole. Pri tem upoštevam uradni list, kjer 

je zapisano: »Pri urah oddelčne skupnosti učenci skupaj z 

razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z delom in življenjem 

učencev« (Uradni list, 2006). Kalinova (1999, str. 99) je v doktorski 

disertaciji predstavila nekaj vsebinskih področij, ki naj bi jih 

obravnavali na urah oddelčne skupnosti: spoznavanje in sprejemanje 

sebe in drugih, aktivna izraba prostega časa, vrednote, vzroki in 
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reševanje konfliktov, komunikacija, bonton, kako se učiti, 

medsebojna pomoč, odgovornost za dejanja, šolska problematika, 

hišni red, proste teme po izboru učencev … Zapisala bom nekaj 

vsebin, ki sem jih jaz imela v letnem načrtu tega šolskega leta: tehnike 

učenja in učenje učenja, sodelovanje, povezovanje skupin, 

spoštovanje, prijateljstvo, vrstniško nasilje, med seboj smo si različni, 

pomoč in sodelovanje … Takšne vsebine načrtujem, ker vem, da bodo 

imeli učenci največ od njih, da bodo med seboj sodelovali, se veliko 

pogovarjali, me vprašali za nasvete, povedali, kaj jih moti in se pri 

takšnih urah sprostili. Pri teh urah skupaj rešujemo tekoče probleme, 

se pogovarjamo o odnosih v razredu, o izboljšanju odnosov, 

discipline, oblikujemo in postavljamo skupna pravila in se 

pogovarjamo tudi o tekočih stvareh in problematiki oddelka. Moja 

naloga pa je potem, da poskušam pripraviti takšne naloge, socialne 

igre, s katerimi bomo odnose v razredu še izboljšali.  

 

Učitelj mora biti pri teh urah ustvarjalen, samoiniciativen, ima pa tudi 

veliko svobode in možnosti izbire. Učitelj bolje spozna učence, 

seveda pa tudi učenci bolj spoznajo učitelja, tako odnos postaja bolj 

oseben in pristen (Bregar, 2013, str. 35).  

 

Razredna klima 

V vsakem oddelku je veliko učencev, ki se razlikujejo po številnih 

lastnostih, zato je zelo pomembna interakcija med učenci in učitelji v 

razredu. Drug na drugega se morajo navaditi, pri tem pa lahko pride 

do pomanjkanja socialnih veščin. Nekateri učenci pa se niso 

pripravljeni prilagoditi in takšni učenci največkrat povzročajo največ 

težav. Učenci se morajo naučiti socialnih spretnosti preko socialnih 

iger, saj si pri tem razvijajo intelektualno, emocionalno in socialno 

plat osebnosti, spodbuja se tudi ustvarjalnost (Razvijanje pozitivne 

razredne klime, 2008). Klima v razredu je lahko pozitivna ali negativna. 

Pri negativni klimi so odnosi sovražni, odklonilni in neučinkoviti. Če 

pa se učenci podpirajo med seboj, sprejemajo, če je med njimi 

prijateljstvo, takrat je to pozitivna klima. Kakšna je klima v razredu, 

opazimo že, če poslušamo komunikacijo, pogovore, gibanje, 

reševanje problemov in odnos z učiteljem (Pušnik, 2002, str. 171). 

Razredna klima je dogajanje v razredu, ki je povezano tudi z dosežki 

učencev, saj spodbuja motivacijo za šolsko delo, učencem zmanjšuje 

strah pred šolo, razvija notranjo motivacijo, povečuje pa se kakovost 

znanja, vse to pa vpliva na višje ocene učencev. Vsak učitelj, ne le 

razrednik, se mora potruditi, da pozitivno vpliva na razredno klimo in 

odnose med njim in učenci.  

 

Prijateljstvo in razredna klima – primer dobre prakse 

Odnosi v razredu kažejo, kakšna je razredna klima. Le-ta se spreminja 

skozi celo šolsko leto. Sama se trudim, da je čim bolj pozitivna, zato 

gradim na sodelovalnih in prijateljskih odnosih. Moj cilj je, da lahko 

vsak učenec v razredu sodeluje z vsakim, da si znajo med seboj 

pomagati, da so vsi aktivni. Moja vloga pri tem je, da jih vzpodbujam, 

pohvalim ideje, včasih  dam kakšen nasvet. Učenci morajo spoznati, 
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da ne moremo vsi biti med seboj prijatelji, lahko pa smo prijateljski 

in med tema pojmoma je treba razlikovati. Ker v razredu uporabljam 

formativne oblike poučevanja, uporabim takšen način dela tudi pri 

urah oddelčne skupnosti. Učence razdelim v pare ali skupine tako, da 

vlečem palčke z njihovimi imeni. Takšna razdelitev se je izkazala kot 

pozitivna, saj se učenci zavedajo, da bodo skoraj vedno s kom drugim 

v paru ali skupini in se ne jezijo. Prijateljstvo in pozitivni odnosi med 

učenci mi veliko pomeni. V nadaljevanju bom opisala primer dobre 

prakse, ki sem ga izvedla v razredu kot projekt med urami oddelčne 

skupnosti.  

Uvodno uro sem izvedla tako, da sem na tablo napisala tri pregovore 

o prijateljstvu: 

− Kilometer, ki ga prehodimo s prijateljem, je dolg le sto korakov. 

− Prijatelja spoznaš v nesreči. 

− Prijatelja si izbiraj počasi in menjaj še počasneje (Glavo imaš in 

srce2018).  

 

Učence sem že prej razdelila v štiri skupine. Vsaka skupina je imela 

nalogo, da je poskušala razložiti posamezen pregovor. Spodbujala sem 

sodelovanje med njimi, jim povedala, da napačnega odgovora ni, naj 

samo poskušajo najti odgovor. Za razmišljanje so imeli omejen čas. 

Nato se je začelo glasno delo. Ena izmed skupin je pregovor prebrala 

glasno. O vsakem pregovoru posebej smo se pogovorili. Presenetili so 

me, kako dobro so znali razložiti pregovor: »Kilometer, ki ga 

prehodimo s prijateljem, je dolg le sto korakov.« Predvidevala sem, da 

bodo ravno pri tem pregovoru težave z razlago, pa so ga zelo dobro 

razumeli in hitro povedali, da to pomeni, da če hodiš s prijateljem, je 

vsaka pot kratka, ker imaš vedno temo za pogovor, se dobro počutiš, 

veš, da si sprejet. Pred zaključkom ure so skušali tudi učenci poiskati 

kakšen pregovor o prijateljstvu in ga seveda tudi razložiti.  

 

Za zaključek ure sem jim predstavila nalogo Skrivni prijatelj. Na listke 

sem že prej napisala imena učencev, listke sem prepognila. Vsak je 

izbral en listek in nihče nikomur ni povedal, kdo je komu skrivni 

prijatelj. Nalogo so učenci izvajali teden dni. V tem tednu dni so učenci 

na različne načine presenečali svoje skrivne prijatelje. Nekateri so 

svojim sošolcem nesli športno opremo v telovadnico, namesto njih 

pobrisali tablo, jim doma kakšno stvar izdelali in jim jo nastavili na 

njihovo mesto v razredu ... Po tednu dni so izvedeli, kdo je bil komu 

skrivni prijatelj. Učencem je bilo všeč, prav tako tudi meni in bom to 

zagotovo še kdaj izvedla. Cilj je bil, da so med seboj povezali na nek 

skrivnosten način. Med nekaterimi pari so bili tudi takšni, ki drugače 

ne bi nikoli želeli sodelovati, v tem primeru pa so bili motivirani in so 

se trudili.  

 

Projekt smo nadaljevali z izjavami otrok, učenci pa so morali določiti, 

kdo jih je izrekel (ali prvošolec ali najstniki). Izjava prvošolca je bila: 

»Posodi mi igračko.« Ena od izjav najstnika pa je bila npr.: »Dobro se 

štekava, na njega se lahko zanesem.« Vse izjave so govorile o 

prijateljih, ki jih mlajši otroci razumejo drugače, kot najstniki. Učenci 
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sami so potem v parih, ki so si jih sami izbrali, napisali nekaj izjav. Meni 

najbolj všeč je izjava: »Prijatelj je oseba, ki te ima rada, te podpira, ti 

pomaga, se druži s teboj, tudi če narediš kaj narobe.« To pomeni, da 

se že zavedajo, da vsi z vsemi ne morejo biti prijatelji. 

 

Naslednjo uro projekta smo začeli z igro Semafor. Učenci so bili 

razdeljeni v skupine, vsaka skupina je dobila dva barvna listka: 

zelenega in rdečega. Zeleni je pomenil pravilno trditev, rdeči napačno. 

Prebrala sem jim trditev o prijateljstvu, v skupini so se posvetovali, 

kateri listek bodo izbrali in ga dvignili. Svojo izbiro so morali tudi 

obrazložiti. Napisala bom nekaj trditev in razlag poleg:  

− Prijatelja lahko pokličeš po telefonu tudi ob treh zjutraj. Nekatere 

skupine so izbrale zelen listek, druge rdečega. Seveda smo se 

pogovorili, da ga lahko pokličeš, če se kaj zgodi in ga nujno 

potrebuješ. Ne smeš pa ga buditi in klicati, če ne moreš spati. 

Nekateri učenci so bili tu kar v dilemi, kaj izbrati. 

− Vsi si želimo dobrega prijatelja. Vse skupine so dvignile zelene lističe 

in dodatna razlaga ni bila potrebna, saj je trditev pravilna. 

− Prijatelja spoznaš v nesreči. Učenci so to trditev razumeli kot 

dobesedno nesrečo, da se je zgodila nesreča. Razložila sem jim, za 

kakšne vrste nesreče gre v tem primeru. Da je to bolezen, kakšen 

neprijeten dogodek. Že prej so dvignili zelene listke, po razlagi so 

odločitev o izbiri ustrezne barve listka le še ponovili. Zanimivo je, 

kako odrasli to drugače razumemo, otroci pa dobesedno.  

− Če se družiš z vsemi sošolci, se lahko zgodi, da bo tvoj prijatelj 

prizadet in užaljen. Večina skupin je dvignila rdeč listek. Razlagali 

so, da so nekateri sošolci resnično užaljeni, če se kdo s kom druži, 

njim pa to ni všeč. Da nekateri s tem pogojujejo tudi prijateljstvo. 

Učenci so znali sami razložiti, da to ni prav. Da se to res dogaja v 

vrtcu in nižjih razredih osnovne šole, zdaj v 5. razredu pa ne več.  

Največ časa smo namenili ravno tej izjavi, ker sama opažam, da se 

to med učenci res dogaja in učitelji oz. odrasli smo tisti, ki moramo 

ukrepati in jim povedati, da ni nič narobe, če se kdo od prijateljev 

druži tudi z drugimi osebami.   

 

Naslednja naloga projekta, ki sem si jo zadala, je bila, da bodo učenci 

sestavili akrostih na besedo prijateljstvo, tako da bo nastala pesem. 

Razdelili so se v pare, ali pa so delali sami, saj v razredu ni 26 učencev. 

Vsak posameznik, par si je izbral črko, na katero bo ustvaril svoj 

akrostih. Sestavljanje akrostihov je bilo v povezavi s slovenščino, saj so 

morali iskati rime in pisati v verzih. Moram priznati, da so presenetili 

tudi mene, tako uspešni so bili. Nastalo je 13 akrostihov, ravno toliko, 

kot je črk v besedi prijateljstvo. Vsi so prebrali svoj akrostih in  bili 

ponosni, jaz pa tudi, ker so dokazali, kaj vse zmorejo sami. Povedala 

sem jim, da bom kitice akrostiha prepisala na računalnik, oni pa naj mi 

dajo idejo, kakšno predstavitev bi naredili, da bomo to, kar smo delali 

prikazali. Zelo hitro je eden od učencev predlagal, da narišemo 

dvonadstropni avtobus, na okna pa prilepimo kitice akrostiha. Tako 

smo tudi naredili. Skupaj smo se odločili tudi za napis nad avtobusom: 
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Mi potujemo v prihodnost. Poleg pa smo napisali tudi misel Vsemu 

bomo kos (kos je seveda narisan). Napis imamo ves čas prilepljen tudi 

v učilnici na vidnem mestu in se z učenci o njem večkrat pogovarjamo. 

Uro smo zaključili tako, da so vsi učenci sklenili roke v krog, se prijeli 

(drug drugega) v krogu in nastala je fotografija, ki krasi pnevmatike 

avtobusa. Ideja, da bi bila fotografija za pnevmatiko, so dali učenci 

sami. Okrog pnevmatike pa smo seveda zapisali tudi pojme (vrednote), 

ki so povezani s prijateljstvom. Avtobus sem skicirala jaz, nekaj 

učencev ga je prišlo pred poukom pobarvat in prilepit pesem o 

prijateljstvu.  

 

 
Slika 1: Pesem Prijateljstvo 

Vir: Lasten 

 

S temi nalogami so učenci razvijali dobre medosebne odnose, 

prijateljstvo, vezi med njimi. Ozavestili so, da je prijateljstvo vrednota, 

se učili presoditi, kako ravna pravi prijatelj, spoznali so, da je pravi 

prijatelj tisti, ki te podpira pri tem, kar počneš, krepili so medsebojno 

povezanost ter spoštovanje drug do drugega. Cilj projekta o 

prijateljstvu, da se učenci povezujejo tudi na takšen način je bil 

dosežen. Pri teh urah je bila pozitivna klima, to pa si tako želimo vsi, 

učenci in učitelji.  

 

ZAKLJUČEK 

Že nekaj let sem razrednik 5. razreda in poučujem učence, ki 

zaključujejo razredno stopnjo ter prehajajo na predmetno stopnjo. 

Težave, ki nastajajo, lahko rešujemo sproti, hitro pa opazimo tudi, 

kakšna je razredna klima in odnosi v razredu. Vpliv na delovanje 

razredne klime ima zagotovo tudi učitelj in največ se lahko v tej smeri 

aktivno dela ravno na urah oddelčne skupnosti. Pri letnem 

načrtovanju, katere vsebine bodo izvedene, upoštevam to, da moram 

učence povezati na drugačne načine, izvesti različne zanimive, 

sproščujoče ure, kjer bodo vsi sodelovali, se med seboj povezovali, 

hkrati pa bo vse to vplivalo tudi na razredno klimo in njihove odnose 

po končani uri. Projekt prijateljstvo in vse ure, ki sem jih namenila zanj, 

je pripomogel, da so delali v različnih skupinah, parih, se menjavali, 

povezovali, povedali svoje ideje, razmišljanja, na koncu pa je nato 

nastal tudi skupen izdelek, ki je krasil učilnico. Seveda so ga vsi, tudi 

jaz, s ponosom prebirali in ga pokazali tudi drugim, ki so prišli v naš 
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razred, izdelek pa je bil objavljen tudi v šolskem časopisu. Zanje je bil 

pomemben, saj so vedeli, da so vsi v ta izdelek dodali nekaj svojega. 

Mene pa je pripeljal do zaključka, da zmorem in znam vključiti vse 

učence ne glede na njihove sposobnosti in znanja.    
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Barbara Škerlec: Beremo skupaj 

 

Povzetek: Branje otrokom v predšolskem obdobju je izrednega 

pomena in vzgojitelji imamo poleg družine pri tem zelo pomembno 

vlogo. V teoretičnem delu sem se dotaknila družinske pismenosti, ki 

v največji meri vpliva na pismenost otrok. Opisala sem spodbudno 

družinsko okolje ter vlogo skupnega branja v razvoju zgodnje 

pismenosti. Na kratko sem se dotaknila tudi meril kakovostne 

slikanice in predlogov, ki nam lahko pomagajo pri izboru slikanic. V 

članku sem želela predstaviti primer moje prakse, s katero želim na 

eni strani otrokom v vrtcu nuditi čim bolj podporno jezikovno okolje, 

na drugi strani pa ozaveščati starše o pomenu skupnega branja 

kvalitetne literature.  

 

Ključne besede: skupno branje, družinska pismenost, slikanica, 

sodelovanje s starši 

 

Abstract: Reading to children in the preschool period is extremely 

important, and educators play a very important role in this, in 

addition to the family. In the theoretical part, I touched on family 

literacy, which has the greatest influence on children's literacy. I 

described the stimulating family environment and the role of shared 

reading in the development of early literacy. I also briefly touched on 

the criteria for a quality picture book and suggestions that can help 

us in the selection of picture books. In the article, I wanted to present 

an example of my practice, with which I want on the one hand to 

provide children in kindergarten with the most supportive language 

environment possible, and on the other hand to make parents aware 

of the importance of reading quality literature together. 

 

Keywords: reading together, family literacy, picture book, 

cooperation with parents 
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UVOD 

Zadnjih 9 let delam v oddelku drugega starostnega obdobja in vsa ta 

leta smo vključeni v projekt predšolske bralne značke Palček Bralček. 

Pri svojem delu sem opazila, da se družine različno odzivajo na 

projekt. Veliko družin se ne priključi projektu, ali pa pri tem 

potrebujejo veliko spodbud s strani vzgojiteljic. Otroci v vrtec 

prinašajo različne slikanice, veliko je takšnih z nižjo kvaliteto. Iz 

pogovorov z otroki sem tudi razbrala, da jih le manjše število obiskuje 

javno knjižnico, ki se nahaja v naši občini. Ker se zavedam pomena 

skupnega branja kvalitetnih slikanic v predšolskem obdobju, sem 

želela stanje izboljšati z različnimi aktivnostmi in predvsem omogočiti 

družinam dostop do kvalitetnih knjig, saj so starši izrazili, da se ne 

počutijo kompetentne pri izboru le-teh. 

 

Sodelovanje s starši 

V Kurikulumu za vrtce je sodelovanje s starši opredeljeno kot zelo 

pomemben vidik kakovostne predšolske vzgoje, saj se vzgoja v vrtcu 

in družini dopolnjujeta (Bahovec, Bregar, Čas, Domicelj, Saje Hribar, 

Japelj idr., 2004). V kurikulu za vrtce (prav tam) so opredeljeni cilji 

jezikovne vzgoje, ki jih pri svojem delu zasledujemo vzgojitelji, a 

Haramija (2019) poudarja, da ima največjo vlogo pri razvoju jezika 

prav primarna družina. Družinsko branje pa ni pomembno le z vidika 

jezikovnega razvoja. Pomembna je tudi vez med otrokom in staršem, 

ki se med skupnim branje utrjuje, otrok pa svoje fizično ugodje 

povezuje z estetskim ugodjem, kar predstavlja tudi osnovo za 

kasnejšo pozitivno naklonjenost branju (Krajnc, Saksida v Kroflič, 

Marjanovič Umek, Videmšek in Kovač, 2001). 

 

Družinska pismenost 

Haramija (2019) pravi, da pismenost staršev močno vpliva na stopnjo 

pismenosti otrok in da ima šola oz. vrtec le kompenzacijsko vlogo. 

UNESCO je sprejel nujne pogoje za otrokov bralni razvoj in razvoj 

veščin bralne pismenosti, kot so dostopnost primernega bralnega 

gradiva, ki ga ima otrok na voljo doma, obisk knjižnice, odrasli, ki 

otroku bere in se z njim o prebranem pogovarja, odrasli, ki sam bere 

in je otroku bralni zgled. Kasneje so te pogoje povzeli tudi drugi 

avtorji (Haramija, 2019). Zato je zelo pomembno ozaveščanje staršev 

o pomenu skupnega branja, saj so oni večinoma tisti, ki izbirajo 

knjige, ki jih bodo z otrokom brali, odločajo, kdaj in koliko bodo brali 

in kaj se bodo o prebranem pogovarjali (Haramija, 2019). 

 

Spodbudno družinsko okolje 

Velik faktor vpliva, kako spodbudno bo družinsko okolje  za razvoj 

govora in zgodnje pismenosti otrok, ima izobrazba staršev, socialni, 

ekonomski in kulturni položaj družine, kar so pokazale številne tuje 

in naše raziskave (Marjanovič Umek, Fekonja in Hacin Beyazoglu, 

2020). Ta položaj vpliva na bralne navade staršev, skupno branje z 

otroki, obiskovanje kulturnih ustanov in knjižnic, kakovost in količino 

pogovorov v vsakdanjem družinskem življenju ter spodbujanje 

otrokovega pripovedovanja. Tudi prepričanje staršev o pomenu 
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skupnega branja je močno povezano z izobrazbo staršev (prav tam). 

Vrtec lahko pomembno vpliva na mišljenje in ravnanje staršev, prav 

tako širše socialnokulturno okolje, kot so knjižnice, kulturne 

ustanove, igralne skupine, druge družine … (Marjanovič Umek, 

Fekonja in Hacin Beyazoglu, 2020). 

 

Kakšno vlogo v razvoju zgodnje pismenosti otrok ima skupno 

branje? 

Skupno branje ima velik vpliv na otrokov razvoj in učenje. Pomembna 

je pogostost in kakovost skupnega branja, kot tudi starost, pri kateri 

so starši pričeli brati otroku. Še bolj kot pogostost branja, je 

pomembna kakovost branja (Marjanovič Umek, Fekonja in Hacin 

Beyazoglu, 2020). 

 

Kakovostno skupno branje, ki ga avtorice omenjajo (prav tam) je 

interaktivno branje. To je branje, kjer je otrok aktivno vključen v 

pogovor o prebrani vsebini, odrasli pa se odziva na otrokove govorne 

pobude. Odrasli pri interaktivnem branju otroku postavlja odprta 

vprašanja, se odziva na otrokove ideje in skuša vzpostaviti čim daljši 

dialog. Otroku omogoča  podporo in mu ponuja dejavnosti, ki so 

rahlo nad njegovim trenutnim razvojem (Marjanovič Umek, Fekonja 

in Hacin Beyazoglu, 2020). 

 

Marjanovič Umek, Fekonja in Hacin Beyazoglu povzemajo (2020, str. 

73): »Malčki in otroci, ki jim starši pogosteje glasno berejo, se o 

prebrani zgodbi z njim pogovarjajo ter v pogovoru med branjem 

uporabljajo obsežen besednjak, izražajo višjo  govorno 

kompetentnost, bolje razumejo prebrano besedilo, imajo večji obseg 

besednjaka, v svojem govoru rabijo slovnično bolj zapletene izjave, 

se prej naučijo brati in pripovedujejo zgodbe na višjih ravneh kot 

malčki in otroci, ki jih starši redko vključijo v proces skupnega 

branja.« 

 

Kakovostna slikanica 

»Slikanica je posebna oblika multimodalne knjige, ki svojo tvarino 

hkrati izraža z jezikovnim in likovnim kodom. Vsaka slikanica ima tri 

temeljne sestavine, in sicer besedilo, ilustracije in vsebinsko-

oblikovni odnos (interakcijo)« (Batič, Haramija, 2014, str. 5). 

 

Nika Ostanek (2019, str. 10) v svoji diplomski nalogi povzema kriterije 

kvalitetne slikanice: Kriteriji, po katerih se slikanica uvršča med 

kakovostne, so sestavljeni iz treh ravni, in sicer iz besedila, ilustracij 

in oblikovanja. Odnos med temi sestavinami imenujemo interakcija. 

S  tem je vrednotenje slikanice celostno. V vsebinski kriterij uvrščamo 

ustreznost vsebine teksta, ki je premišljena, poučna in razumljiva. V 

ilustratorski kriterij uvrščamo jasnost in nazornost slike, poudarjeno 

ilustratorsko bistvo z upoštevanjem prostorske zaznave.« 
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Kako izbrati kakovostne knjige  

Licardo in Haramija (2017, str. 2) podata navodila, kako naj izbiramo 

slikanice za otroke ne le po kriterijih kakovosti pač pa tudi 

raznolikosti: »Kakovostna knjiga ima spoznavno, etično, estetsko 

vrednost in kakovostno slikovno gradivo. Pri izbiri pazimo na 

razmerje med branjem domače in prevedene literature, pri čemer 

izbiramo več del slovenskih avtorjev. Pazimo tudi, da ne spregledamo 

pomembnih knjig različnih literarnozgodovinskih obdobij, čemur 

rečemo kanon, hkrati pa naj bodo v izbor vključena tudi sodobna 

besedila. Pri predšolskih otrocih sta pomembni še primerna dolžina 

besedila in oblika knjige (slikanica, ilustrirana knjiga), saj je pri branju 

nujno upoštevati tudi branje ilustracij. Izbor gradiv naj vključuje 

ustrezno razmerje med literarnimi in informativnimi (poučnimi) 

knjigami in otroško periodiko. Literarna besedila se ločijo glede na 

književne zvrsti (poezija, proza, dramatika) in vrste (izštevanke, 

pravljice, pripovedke, basni …), pri čemer naj bodo zastopana 

raznolika besedila, ki razvijajo odnos do soljudi, domišljijo, 

občutljivost, ustvarjalnost, predstave o svetu ipd.      Informativna 

besedila ločimo glede na strokovna področja (npr. naravoslovje, 

umetnost, družboslovje), ponujajo odgovore na vprašanja, ki se nam 

porajajo (npr. kako deluje telo, kako živijo živali, zakaj si umivamo 

zobe, kam gre dan, ko pride noč, kako nastane …). Kakovostna bralna 

gradiva spodbujajo pridobivanje besednega zaklada.« 

 

V Sloveniji imamo več literarnih nagrad za književnost, namenjeno 

otrokom in mladini, ki so lahko staršem in vzgojiteljem v pomoč pri 

izbiri kvalitetnih slikanic za branje otrokom. Prva med njimi je Izvirna 

slovenska slikanica (Nagrada Kristine Brenkove). Sledijo Večernica, 

Desetnica, Modra ptica, Nagrada Hinka Smrekarja (za ilustracijo), 

Levstikova nagrada, Moja najljubša knjiga ter Zlata hruška (Ostanek, 

2019). 

 

Primer dobre prakse 

V praktičnem delu bom opisala nekatere aktivnosti, ki sem jih izvedla 

z namenom, da branje približam otrokom, predvsem pa družinam. 

Na kratko bom opisala aktivnosti, ki sem jih izvajala v oddelku 3–6-

letnih otrok, poudarek pa bo na aktivnostih, s katerimi sem želela 

pomen skupnega branja približati staršem. Aktivnosti, ki so opisane, 

se verjetno izvajajo v večini oddelkov, v večini vrtcev. Razlikujejo se 

verjetno v najinem zavedanju, kako zelo pomembne so vse te 

aktivnosti, zato jim s pomočnico namenjava veliko pozornosti in sva 

pozorni na odzivanja otrok na aktivnosti in z večjo pozornostjo 

opazujeva rezultate, ki jih aktivnosti prinašajo. Zdi se mi namreč 

pomembno, da smo vzgojitelji dobro osveščeni o pomenu aktivnosti, 

ki jih pravzaprav ves čas izvajamo. 

 

V skupini imamo stalni knjižni kotiček s knjigami in revijami, občasni 

knjižni kotiček, v katerem so knjige, ki jih prinašam iz lokalne 

knjižnice, ter občasni tematski knjižni kotiček. Otrokom so prosto 



529 
 

dostopni. Otroci najbolj posegajo po knjigah, ki so v občasnih kotičkih 

in občasnih tematskih kotičkih. 

 

 
Slika 1: Tematski knjižni kotiček 

Vir: Lasten 

 

Naša dnevna rutina je naravnana tako, da je vzdušje čim bolj 

sproščeno in podobno družinskemu okolju. Med obroki vzgojiteljici 

sediva med otroki, veliko se pogovarjamo o različnih temah, odzivava 

se na pobude otrok. Ker je vzdušje sproščeno, otroci odpirajo zelo 

zanimive in kompleksne teme. Velikokrat se zgodi, da ne poznava 

odgovorov na njihova vprašanja in jih nato skupaj iščemo v različnih 

virih. Trenutke, ko čakamo na obrok, ali pa po obroku preprosto 

obsedimo, se igramo različne jezikovne igre (Ugani žival, Nadaljuj 

zgodbo, Iskalnica rim, Ritmično zlogovanje, Poišči nekaj, kar se prične 

z glasom…, Ugani dežurnega, in druge). Tudi sicer se veliko 

vključujeva v pogovore z njimi. Pomagava jim tudi ubesediti stvari, ki 

so za njih še zahtevne.  

 

Počitek s knjigo je vsakdanja aktivnost. Otrokom prebiram knjige, 

pogovarjamo se o avtorjih. 4-letna deklica je pred kratkim rekla, da 

je njena najljubša pisateljica Julia Donaldson, kar dokazuje, da so tudi 

tako majhni otroci zmožni razmišljati na tako visokem nivoju. V 

kolikor hitim in pričnem z branjem, me otroci ustavijo, ker želijo 

vedeti, kdo je knjigo napisal in kdo jo je ilustriral. Knjige so jim nato 

vedno na voljo, da si jih po počitku lahko ogledajo in se o njih 

pogovarjajo.  

 

Aktivnosti pogosto razširimo tudi v prostor pred igralnico in v 

garderobo. Tako sta nastala tudi pravljični kotiček pod dežnikom, kjer 

so si otroci v intimi in s pomočjo pripomočkov izmišljali zgodbe ter 

Prešernov kotiček, kjer so otroci pod vtisom zgodbe o življenju 

Franceta Prešerna »pisali« s črnilom. 

 

                                 
Slika 2: Pravljični kotiček pod dežnikom           Slika 3: Prešernov kotiček 

                    Vir: Lasten                                                 Vir: Lasten 

 

Kot pedagoginja montessori svoje znanje vpletam v javni kurikul. Na 

naših policah je tako vedno tudi veliko didaktičnih materialov za 
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individualno delo, ki spodbujajo razvoj otrok na področju jezika. Pri 

pripravi materialov se odzivam na potrebe otrok. To šolsko leto so 

imeli veliko potrebo po spoznavanju črk. Tako sem na polico dala 

materiale, ki so jim to tudi omogočili.  

 

                                                     
        Slika 4: Senzorne črke              Slika 5: Premična abeceda in kartice z imeni otrok 

                Vir: Lasten                                                          Vir: Lasten 

 

Ker smo gozdni vrtec, smo v naši gozdni igralnici pripravili tudi 

jezikovni kotiček, ki pa ni veliko v uporabi. Gozd je okolje, kjer imajo 

otroci veliko možnosti za zadovoljevanje drugih potreb, ki jih v 

igralnici ne morejo zadovoljiti. Je pa zanimivo opazovati, kako sicer 

poteka komunikacija med njimi v tem okolju. Veliko več je 

dogovarjanja, sodelovanja, iskanja rešitev. Simbolna igra je izredno 

bogata, z veliko mero domišljije (palica je lahko kuhalnica, lopata, 

gasilska cev, svinčnik …), kar izredno ugodno vpliva na jezikovne 

izkušnje otrok. 

 

 
Slika 6: Pravljični kotiček v gozdu 

Vir: Lasten 

 

Predšolska bralna značka Palček bralček 

Že pred leti sem opazila, da predvsem otrokom z nižjo samopodobo, 

predstavitev knjige pred celo skupino otrok, predstavlja precejšen 

stres. Želela sem, da je bralna značka nekaj prijetnega za otroka, da 

bo z veseljem posegal po knjigah, zato sem se odločila, da ta del 

organiziram nekoliko drugače. Pripravila sem 4 vstopnice. Otrok jih 

je poljubno razdelil med prijatelje, ki jih je povabil v našo majhno 

vrtčevsko knjižnico, kjer jim je nato z mojo pomočjo predstavil 

prebrano knjigo.  

 

 
Slika 7: Vstopnice 

Vir: Lasten 
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Glede bralne značke sem imela še nekatere pomisleke. Ne želim, da 

bi se projekt sprevrgel v tekmovanje in primerjanje med vrstniki, kdo 

je prebral več knjig (čeprav je to včasih lahko spodbuda za druge 

otroke), pač pa kot spodbuda k lastnemu napredku. Zato sem s 

panojev umaknila plakate, kjer smo beležili prebrane knjige. Ker 

imajo otroci v skupini vsak svojo mapo za shranjevanje izdelkov, sem 

razpredelnico za beleženje prebranih knjig vsakemu otroku zalepila 

na notranjo stran platnice. Tako otroci, ki niso prebrali veliko knjig, 

niso bili stigmatizirani (kajti, koliko knjig bodo prebrali, je odvisno 

predvsem od angažiranosti staršev, česar otroci skorajda ne morejo 

regulirati), za spodbude pa smo poskrbeli na drugačen način. 

V sodelovanju z lokalno knjižnico smo pripravili tudi seznam 

priporočene literature, ki je dostopna v naši knjižnici, da bi staršem 

olajšali izbor knjig. Žal so se seznama poslužili le redki starši. V večini 

so otroci prinašali knjige z domačih polic, ki pa so bile v večini 

primerov nižje kvalitete. 

 

Beremo skupaj 

Prav zaradi opažanj, da kvalitetne slikanice redkeje pridejo v roke 

otrok, sem se odločila, da jih v družine pripeljem jaz. Pripravila sem 

dve vrečki »Beremo skupaj«, v kateri sta bili dve kvalitetni slikanici. 

Včasih sem v vrečko pripravila slikanico, ki smo jo brali skupaj v vrtcu 

– z namenom, da jo bodo otroci lahko predstavili staršem. V vrečko 

sem dodala tudi osnovne informacije o naši lokalni knjižnici in urnik 

Bibliobusa ter vabilo k včlanitvi. Občasno sem dodala kakšen članek 

o pomenu branja. Otroci, ki so odnesli vrečko s knjigama domov, so 

imeli na vrečki napisano, kdaj jo vrnejo (knjigi so imeli doma 3 oz. 4 

dni), ter kako s knjigo prijazno ravnati. Projekt je bil dobro sprejet, 

otroci so poročali, da so knjige s starši prebrali. V garderobi smo tudi 

pripravili plakat Beremo skupaj, kamor so otroci lepili fotografije 

skupnega branja. Na ta način je v vsako družino prišlo vsaj 8 

kvalitetnih slikanic. 

 

 
Slika 8: Vrečka »Beremo skupaj« 

Vir: Lasten 

 

Maček v žaklju 

Kljub različnim aktivnostim in spodbudam mnogo otrok še vedno ni 

obiskalo naše lokalne knjižnice, ki je sicer od vrtca oddaljena 4 km, a 

je v neposredni bližini pomembne infrastukture (občina, pošta, 

trgovina, avtobusna postaja). Prav tako ne obiskujejo Bibliobusa, ki 
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pripelje v sam kraj. Iskala sem dodatne ideje, kako spodbuditi starše, 

da svoje otroke včlanijo v knjižnico. 

 

Ideja za projekt se je rodila, ko sem na istoimenski projekt naletela 

na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana. Naša knjižnica 

podobnega projekta nima, mene pa je zelo pritegnil, saj bi to lahko 

bila pot, ki bi vzpodbudila starše, da z otroki zaidejo v knjižnico in 

otroci dobijo možnost izposoje kvalitetnih slikanic. Idejo, da bi v 

prilagojeni obliki projekt izpeljali za našo skupino otrok, sem 

predstavila naši knjižničarki v lokalni knjižnici, gospe Sabini Kotnik, ki 

je bila nad idejo navdušena in pripravljena sodelovati. Iskali smo 

primerno ime projekta, a nam je bil »Maček v žaklju« tako všeč, da 

sem se obrnila na Mestno knjižnico Ljubljana, kjer so mi odobrili 

uporabo imena ob navedbi izvora projekta. Stekle so priprave na 

projekt. Ilustratorka Manja Koren Kodele nam je naslikala logotip, 

sodelavka je zašila žaklje, druga sodelavka pa poskrbela za laserski 

izris logotipov na lesene ploščice za žaklje. Knjižničarka je pripravila 

komplete petih knjig za vsak žakelj. Pripravili smo 12 žakljev. 

 

                         
   Slika 9: Ilustracija Maček v žaklju                   Slika 10: »Maček v žaklju« v knjižnici 

          Vir: Manja Koren Kodele                                                            Vir: Lasten 

 

Z otroki smo se igrali igrice z žaklji, ki namigujejo na vsebino, a pravo 

vsebino so odkrili šele, ko so žakelj odprli. Pogovarjali smo se, kaj 

frazem pomeni. Povabili smo knjižničarko na pravljično uro v vrtec 

(naš vrtec je oddaljen od lokalne knjižnice, zato je z otroki ne moremo 

obiskati). S seboj je prinesla enega »Mačka v žaklju« s privlačnimi 

knjigami. Otroke smo navdušili. Staršem sem poslali dopis in vabilo v 

knjižnico. Žaklje smo uvedli v času, ko je bil za obisk knjižnice 

potreben PCT pogoj, kar je mnoge starše še dodatno odvrnilo od 

obiska knjižnice. Žaklji so bili odlična priložnost, saj so si jih otroci 

lahko samostojno izposodili pri pultu, starši pa so jih lahko počakali 

pred vhodom v knjižnico. Otroke, ki so poročali, da so si izposodili 

žakelj, sem spodbujala, da so ostalim otrokom pripovedovali o 

vsebini. S knjižničarko sva se dogovorili, da bova vodili manjšo 
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statistiko. Tako sva pridobili podatke, koliko otrok naše skupine je 

bilo vključenih v knjižnico pred začetkom projekta, koliko se jih je 

vključilo tekom šolskega leta.  

  

Moja hipoteza je bila, da bomo s pomočjo vseh aktivnosti dvignili 

število vpisanih otrok vsaj za 100 %. 

 

Graf 1: Vključenost otrok v lokalno knjižnico pred in po aktivnostih. 

Vir: Lasten 

 

V oddelek 3–6-letnih otrok je vključenih 21 otrok. Pred pričetkom 

izvajanja aktivnosti so bili v lokalno knjižnico vključeni le trije otroci. 

Ob koncu šolskega leta pa je bilo v knjižnico vključenih 9 otrok, torej 

200 % več.  

 

Uspeli smo spodbuditi nekaj staršev, da so obiskali knjižnico in ti 

otroci so si skupno izposodili 36 žakljev, kar pomeni, da so skupno v 

roke dobili 180 kvalitetnih slikanic. Seveda pa so si otroci poleg 

žakljev izposojali tudi ostalo gradivo, ki jim je na voljo v knjižnici.   

 

ZAKLJUČEK 

Največji vpliv na bralno pismenost otrok imajo družine, kar so 

pokazale številne raziskave doma in v tujini. Vrtec pa ima pomembno 

kompenzacijko vlogo, predvsem za otroke, ki prihajajo iz manj 

spodbudnih bralnih okolij. Strokovni delavci imamo tudi možnost, da 

ozaveščamo in spodbujamo starše. Sama to vlogo jemljem zelo 

resno, zato ves čas iščem poti, kako dvigniti bralno kulturo naših 

družin. Naloga ni preprosta. Čaka nas še veliko dela. Želim si, da bi 

prav vsi otroci imeli možnost dostopa do kvalitetnih knjig in obiska 

knjižnice. Zato se bom še naprej trudila, nadaljevala z aktivnostmi in 

iskala nove poti, kako čim več otrokom zagotoviti kvalitetne bralne 

izkušnje. 
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Dolores Štembergar: Vidno prepoznavanje črk in 

opismenjevanje 

 

Povzetek: Skozi celotno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje se v 

Sloveniji načrtno dela na področju opismenjevanja. Vsi učenci gredo 

čez iste stopnje, vendar vsak s svojo hitrostjo. Iz tega razloga morajo 

učitelji dejavnosti načrtovati tako, da ustrezajo različnim potrebam 

in hitrosti usvajanja novih znanj učencev. Vsekakor mora biti 

opismenjevanje individualizirano, saj lahko med učenci prihaja na 

začetku (in pozneje) procesa opismenjevanja do velikih razlik. Kot 

učiteljica dodatne strokovne pomoči sem se med drugim srečevala s 

težavami na področju opismenjevanja pri učencu, ki je imel težave na 

področju vidnega prepoznavanja črk in s pomnjenjem le-teh. V 

prispevku predstavljam nekaj dejavnosti, s katerimi sem učenca 

poskušala naučiti prepoznavanja in pisanja črk. 

 

Ključne besede: opismenjevanje, dejavnosti, črke 

 

Abstract: Throughout the entire first educational period, planned 

work is done in the field of literacy. All student go through the same 

stages, but each at their own pace. For this reason, teachers must 

plan activities to meet the different needs and speed of acquisition 

of new knowledge by students. In any case, literacy must be 

individualized, because at the begining of the literacy process big 

diffrences can occur between students. As a teacher of additional 

professional help. I encountered, amog other things, problems in the 

field of literacy with a student who had problems in the field of vidual 

recognition of letters and memory or memorazing letters. In this 

article, I present some activities with which I tried to teach students 

to recognize and write letters. 

 

Keywords: literacy, activities, letters 
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UVOD 

Opismenjevanje je proces, v katerem se posameznik usposobi za 

branje in pisanje. Osnovna faza tega procesa je začetno 

opismenjevanje, ki med drugim vključuje sistematično obravnavo in 

utrjevanje črk ter razvijanje in urjenje tehnike branja in pisanja 

(Zrimšek, 2003). Da zna učenec dobro brati, mora dobro 

prepoznavati črke in jih povezovati z glasovi. Obliko črk si je treba 

tekoče zapomniti. Ko učenec vidi črko, se samodejno sprožita 

prepoznavanje in glas. Z vajo postaneta branje in pisanje avtomatska. 

Težave s spominom se kažejo, če si učenec ne zapomni oblike črk, se 

ne spomni imen črk ali pozablja podrobnosti (npr. katera črka ima 

trebuh na levi strani). Vzroki za težave so lahko različni. Lahko gre za 

telesne ali duševne bolezni, nemotiviranost, posebna čustvena 

stanja, pretirano utrjevanje, odnos otrokovega okolja do branja ali pa 

je težava v metodah opismenjevanja. Za večino učencev je vseeno, 

katero metodo opismenjevanja izberemo. Izbira metode pa je zelo 

pomembna, ko delamo z učenci, ki imajo težave v procesu 

opismenjevanja (npr. pri delu z učenci, ki imajo specifične učne 

težave ali podpovprečne intelektualne sposobnosti). Težave z 

branjem in pisanjem se lahko pojavijo tudi pri posameznikih, ki so del 

kulture, kjer se branje in pisanje zanemarja in daje prednost drugim 

spretnostim. Za takšne učence je treba najti ustrezno metodo 

opismenjevanja, ki olajša učenje in jih motivira za nadaljnje delo pri 

opismenjevalnih vajah. Učenci s težavami na tem področju nas vsak 

s sovjimi posebnostmi pripeljejo do rešitve, katera metoda, način 

dela, bi jim najbolj ustrezal (Žerdin, 2003). 

 

Začetno opismenjevanje 

Po področju opismenjevanja nas usmerja tudi učni načrt za 

slovenščino, ki med drugim navaja, da učenci glede na njihovo 

predznanje in večine prehajajo postopoma in sistematično skozi 

naslednje faze začetnega opismenjevanja: razvijanje pred 

opismenjevalnih zmožnosti (vidno in slušno razločevanje, 

grafomotorika, orientacija na telesu, v prostoru, drža telesa in pisala 

…), razvijanje tehnike branja in pisanja besed ter enostavčnih povedi 

z velikimi in malimi tiskanimi ter pisanimi črkami, razvijanje branja z 

razumevanjem in pisanje starosti otroka primernih besedil 

(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018). 

 

Prepoznavanje in pomnjenje črk 

Sposobnost vizualne obdelave informacij je ena najpomembnejših 

kognitivnih sposobnosti, ki vpliva na sposobnost branja, pisanja in 

štetja. Vse tri stvari zahtevajo dobro sposobnost natančnega sledenja 

vizualno podanim informacijam, pomnjenja vizualnih detajlov, vidno-

prostorske sposobnosti, razlikovanja simbolov po obliki, velikosti in 

položaju, njihovem pomenu … Če imajo otroci težave na področju 

vizualnega procesiranja informacij, jim je težko obdelati vizualno 

podano informacijo (Cvet, 2021). Otroci običajno razvijejo zanimanje 

za črke že v predšolski dobi. Takrat se pri pisanju črk ne posveča toliko 
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pozornosti temu, kako so črke obrnjene in kje v prostoru so 

postavljene. Ob vstopu v šolo se učenci srečajo s pravili, ki veljajo za 

branje in pisanje. Učijo se smeri branja in pisanja; od leve proti desni 

in od zgoraj navzdol. Položaj črk na površini je natančno določen in 

pomembno je, v katero smer so črke obrnjene. Za sistematično 

učenje branja in pisanja otroci običajno dozorijo pri šestih do sedmih 

letih. Takrat se zavedajo, kaj glas je in ga znajo povezati s črko. Učenje 

branja in pisanja je povezano z vidnim in slušnim zaznavanjem, ki od 

otroka zahteva pozornost na majhne razlike in podobnosti.  

 

Težave pri avtomatizaciji branja in pisanja se med drugim kažejo v 

tem, da otrok ne bere pravilno, ker prepoznavanje črk ni zanesljivo. 

Med pisanjem se učenec ustavi, ker razmišlja, kateri glas je naslednji 

in katero črko naj zapiše. Težava je lahko tudi v spominu. Otrok si npr. 

ne more zapomniti oblike črke, njenega imena, lahko pozabi 

nekatere podrobnosti ali ima težave pri priklicu vidne slike za glas. 

Poleg omenjenih težav imajo otroci lahko težavo z grafomotoriko. To 

se opazi v napačni drži telesa, rok in peresa; drža je nerodna. Učenec 

lahko pogosto obrača konico svinčnika k sebi, obrača roko v zapestju 

in se posledično hitro utrudi. Lahko izvaja tudi prevelik pritisk na 

podlago, zaradi česar je pisava neurejena, črke so lahko preveč 

narazen ali stisnjene, poteze raztegnjene ali skrajšane in podobno 

(Žerdin, 2003). 

 

 

Vidno zaznavanje, vizualna diskriminacija 

Vizualna diskriminacija je zmožnost zaznavanja razlik in razvrščanja 

predmetov, simbolov, oblik. Le-te je mogoče razvrstiti po različnih 

kriterijih, kot npr. po barvi, obliki, velikosti, vzorcu (Taylor in 

Rodriguez, 2021). Vizualna diskriminacija je pomembna npr. v 

situacijah, ko otrok ne zmore ločiti črke p in d ali pa se mu zdijo črke 

h, n in r podobne.  Veščine razlikovanja črke se je treba priučiti oz. to 

naučiti otroka v procesu opismenjevanja.  Nekateri otroci 

potrebujejo dodatno vajo za branje, zaporedje in zapomnitev črk. 

Nekateri potrebujejo dodatno utrjevanje črk (Fyke, 2021). Že v 

predšolskem obdobju otroci zaznavajo svet okoli sebe celostno – del 

vidijo kot celoto, in ko zaznajo celoto, ne vidijo posameznih delov. 

Pozneje se razvije in poveča natančnost zaznavanja podrobnosti. V 

skladu z razvojem vidnega zaznavanja zato običajno v prvem razredu 

uresničujemo cilje, kot je opazovanje podrobnosti v prostoru in na 

sliki, opazovanje posameznih delov ali celot, vaje natančnega 

opazovanja in zapomnitev. Vaje za urjenje vidnega zaznavanja lahko 

uporabimo kot sestavne dele didaktičnih iger ali nalog (npr. 

abecedne igre, karte, domine, sestavljanje s črkami, vzorci in drugo. 

Na področju opismenjevanja so za urjenje različnih spretnosti (tudi 

npr. govornega razvoja) pomembne igralne karte, spomin, 

sestavljanke, kjer je otrokom v oporo sličica oz. beseda … (Grginič, 

2012). 
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Dejavnosti za spodbujanje prepoznavanja črk 

Črke otrok lahko prepoznava in si jih zapomni preko različnih 

dejavnosti. Na začetku bo otroka najverjetneje zanimalo, katere črke 

vsebuje njegovo ime ali imena družinskih članov. Ena od dejavnosti, 

preko katere lahko učenec utrjuje prepoznavanje črk, je igra s 

kartončki, na katerih so zapisane črke. Otrok izžreba kartonček in 

pove, katera črka je zapisana na njem. Prepoznavanja črk se lahko 

lotimo z iskanjem posameznih črk v besedilih, tipkanju črk po nareku, 

s pisanjem črk v pesek, pisanjem črk po zraku ali na hrbet druge 

osebe. Črke lahko otrok oblikuje  iz vrvice ali drugi materialov. Če 

delamo z otrokom, ki je npr. dislektik, moramo pozneje pri 

navezovanju vaj na zapisovanje in branje paziti, da se uporablja 

primerne fonte črk in ustrezen razmak med vrsticami, ki otroku 

omogočajo lažje delo (Klug, 2022). 

 

Primeri iz prakse 

V nadaljevanju članka bom predstavila dejavnosti, ki sem jih izvajala 

z učencem, ki je imel težave tudi na področju grafomotorike, največ 

težav pa na področju vizualnega prepoznavanja črk. Pri delu z njim 

sem kombinirala metode opismenjevanja, vaje za urjenje fine 

motorike, vidne pozornosti, koordinacije oko-roka … Učenec ni 

poznal več kot štiri črke velike tiskane abecede in potrebno je bilo 

veliko vaj, da se je čez nekaj mesecev, odkar sva začela z vajami, 

pokazal napredek. Vsako črko, ki se jo je učil, je naprej zapisoval v 

pesek po moji predhodni demonstraciji (Slika 1). 

 
Slika 1: Pesek za zapisovanje črk 

Vir: Lasten 

 

Črke smo zlagali s pomočjo različnih pripomočkov. Eden od načinov 

je postavljanje plastičnih (ali kakšnih drugih) krogov (Slika 2) ali 

magnetov v obliko črke, ki se jo je učenec trenutno učil. 

 

 
Slika 2: Črka iz malih plastičnih krogov in magnetov 

Vir: Lasten 
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Kombinirali smo vaje za urjenje fine motorike, prepoznavanje črk in 

vaje za koordinacijo oko-roka. Aktivnosti smo pripravljali glede na 

učenčeve trenutne potrebe. Imel je težave s pomnjenjem črk, 

njihovim zapisovanjem in težave na področju fine motorike. Med 

drugim smo uporabili dejavnost z risalnimi žebljički, ki jih je učenec 

zabadal v plutasto ploščo (Slika 3). Učenec je črke sestavljal tudi iz 

likov, narejenih iz penaste gume, ki so sicer služili za igro Tangram in 

drugih materialov. Hkrati je poleg priklica črk vadil še pincetni prijem. 

 

 
Slika 3: Žebljički na plutasti tabli in črka iz penastih likov 

Vir: Lasten 

 

Dejavnosti smo uporabljali izmenjaje, da se jih učenec ne bi naveličal. 

Črke smo med drugim izdelovali tudi iz plastelina, postavljali smo 

barvice v obliko črk (Slika 4), kjer je to bilo možno ipd. Za več 

motivacije je učenec sam izbiral med ponujenimi dejavnostmi. 

 

 
Slika 4: Črke sestavljene iz barvic 

Vir: Lasten 

 

Vsak teden smo preverjali, katere črke učenec že avtomatizirano 

obvlada, jih prepozna in jih pravilno poimenuje. Zapis le-teh smo 

utrjevali s krajšimi vajami in igricami.  Črke smo zapisovali na manjše 

liste in jih med seboj mešano zalepili na šolsko tablo (Slika 5) ali na 

neko drugo površino (omara, blazina, okno, stol, miza, igralo, škatlo, 

praktično na karkoli, kar nam v prostoru lahko pride prav). S tem ko 

smo jih polepili po učilnici, smo otroku omogočili več gibanja med 

učenjem in lahko smo dodali elemente orientacije v prostoru v 

kombinaciji z vidnim prepoznavanjem črk. Učencu smo postavljali 
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vprašanja kot npr.: Na tvoji desni je črka A, katera je na tvoji levi?«,  

»Za tabo se skriva črka, katera je?« … Črke, ki jih je učenec pravilno 

prepoznal, smo obkrožili, da je učenec imel realno predstavo o tem, 

koliko črk že pozna in pri katerih bo potrebno še nekaj vaje. S tem ko 

je videl, katere vse so že obkrožene, je dobil novo motivacijo za 

nadaljnje delo saj je videl da zmore, tudi če je bil na začetku mnenja 

»jaz tega ne znam«. 

 

 
Slika 5: Črke na listkih 

Vir: Lasten 

 

Vidno prepoznavanje črk smo vadili tudi s pomočjo LCD tablice, na 

katero je učenec po predhodni dejavnosti za vidno prepoznavanje črk 

le-te tudi zapisoval. Hkrati smo delali še na pravilnem prijemu pisala 

in tem, da ni zvijal roke v zapestju k sebi. Vse črke abecede je imel 

učenec položene na kartončkih pred seboj na mizi (Slika 6). 

 

 
Slika 6: Črke in LCD tablica za zapisovanje črk 

Vir: Lasten 

 

Učenec je črke poimenoval in jih nato pokazal na ustreznem 

kartončku. Nato je črko zapisal na LCD tablico. Črke smo sprva 

zapisovali ne glede na to, kje na tablici jih je napisal, da je vadil najprej 

samo vidno prepoznavanje črk, nato pa smo pozneje z zapisovanjem 

v črtovje vadili še pravilno smer zapisovanja (s prehodnimi vajami za 

orientacijo na listu, v prostoru). 
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Slika 7: Zapisovanje črk na LCD zaslon 

Vir: Lasten 

 

Ena od mnogih možnosti vaj za prepoznavanje črk je igra s črkami, ki 

jih naredimo s cofki (Slika 8) ali kakšnim drugim materialom, igračko. 

Učencu lahko podajamo različna navodila. Primer: vse modre cofke 

postavi na črko r, vse zelene na vse črke b in podobno. Hkrati lahko 

tako npr. vadimo prepoznavanje barv ali česarkoli drugega, na 

področjih, kjer zaznavamo težave. Kombiniramo prepoznavanje in 

priklic »imena glasu« za črko z na primer množicami pri matematiki. 

Otrok lahko »povezuje« črke, ki imajo samo ravne črte ali pa črke, ki 

imajo vsaj en trebuh ali so sestavljene iz krivih in ravnih črt. Izdela 

množice, ob tem pa ves čas poimenuje črke, ki sodijo v posamezno 

množico.  Z učencem sva sploh pri samem zapisovanju črk, ki jih je 

počasi že prepoznaval, uporabila sličice s predmeti ali živalmi, ki se 

začnejo na isto črko, ki sva jo trenutno obravnavala. Tako si je npr. 

zapomnil, da je za črko v sličica vaze, za črko b sličica balona, za črko 

a sličica avtomobila itd. Lažje je priklical črko s pomočjo pomnjenja 

sličic, hkrati pa vadil iskanje prvih in drugih glasov v besedah. 

 

 
Slika 8: Igra s črkami 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

V praksi smo lahko videli, da je najučinkoviteje kombinirati različne 

načine prikazovanja in pomnjenja črk. Zgoraj opisane aktivnosti so 

pripomogle k temu, da je učenec bolje in hitreje pomnil zapis črk, ki 

se jih je učil. V konkretnem primeru smo lahko videli, da so učencu v 
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veliko pomoč pri učenju bile sličice predmetov in živali iz realnega 

življenja. Primer: V – vaza, T – torta). Na ta način je vadil še 

prepoznavanje prvega glasu. Dejavnost lahko nadgradimo še tako, da 

dodamo predmete, ki se začnejo z istim glasom in jih lahko otrok 

prime v roke. Npr. pri učenju črke Č pokažemo čevlje, pri črki P 

peresnico, pri črki M majico in tako dalje. Ob učenju prvih glasov 

lahko (ko je učenec na ustrezni stopnji) dodamo še prepoznavanje 

zadnjega glasu v besedi. Možnosti je več in najbolje jih je sproti 

prilagajati posameznemu učencu glede na njegove zmožnosti in 

tempo usvajanja novih znanj. 
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Manja Šumer: Kje ste Zemlja, Sonce, Luna? 

 

Povzetek: Ljudje smo del naravnega okolja, kar nas povezuje tudi z 

astronomijo. Astronomija je za otroke nekaj novega, posebnega in 

drugačnega, zato smo se odločili, da jim ponudimo aktivnosti v 

povezavi z Zemljo, Soncem, Luno, vesoljskimi plovili. Namen je bil, da 

otrokom približamo nekaj bolj abstraktnega, nepoznanega, a hkrati 

zanimivega. S tem postanejo otroci raziskovalci, saj je okolje 

neznano, jih motivira. S pomočjo lutke so vstopili v svet vesolja in 

spoznalo, kakšna je Zemlja, Sonce, Luna, kakšna so plovila in kako se 

moramo zaščititi pred soncem. Ob prebiranju različnih pravljic so še 

dodatno razvijali svojo domišljijo, prav tako se igrali gibalne igre, se 

likovno izražali in ustvarjali različne planete in s tem spodbujali 

umetniško doživljanje.  

 

Ključne besede: Zemlja, Luna, Sonce, vesoljska plovila 

 

Abstract: Humans are part of the natural environment, which also 

connects us with astronomy. Astronomy is something new, special 

and different for children. That is why we decided to offer them 

activities related to the Earth, the Sun, the Moon, and spacecraft. The 

aim was to introduce children to something more abstract, unknown 

but at the same time interesting. With this, children become 

researchers, as the environment is unknown, it motivates them. With 

the help of a doll, they entered the world of space. What is the Earth, 

Sun, Moon, vessels. How should we protect ourselves from the Sun? 

While reading various fairy tales, they further developed their 

imagination. They also played movement games, expressed 

themselves artistically and created different planets, thereby 

encouraging artistic experience. 

 

Keywords: Earth, Moon, Sun, spacecraft 
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UVOD  

Otroci odkrivajo, doživljajo in spoznavajo okolje že v zgodnjem 

otroštvu, hkrati z razvojem lastnih miselnih sposobnosti in z 

osebnostnim razvojem. Dejavnosti v okolju, ki jih otroci spoznavajo, 

so prostor, čas, gibanje, predmeti, snovi, odnosi med živimi bitji in 

okoljem, v katerem živijo. Astronomija je znanost, kjer raziskujejo in 

o vesolju spoznavajo nove celote. Otroci izkazujejo veliko zanimanje 

za Sonce, Luno, planete, zato je treba njih vzbuditi to iskrico 

raziskovalnega duha. Tako bodo želeli še bolj raziskovati. S 

posebnostjo, ki jo nudi astronomija, otrokom poda veliko novih 

spoznanj, posebnosti ter novega znanja. Tako je spoznavanje okolja 

pomemben proces in hkrati usvojen cilj pri otroku, ki se postopoma 

oblikuje in razvije. Ob IKT tehnologiji, knjigah, gibalnih aktivnostih, 

izdelavi vesoljskih plovil smo otrokom približali vesolje. Ker je vesolje 

otrokom tako abstraktno, je pomembno, da se jim ga poenostavi. 

Pripravili smo razumljive in jasne dejavnosti. Otroci so tako lahko 

svoje zamisli in predstave primerjali z novimi spoznanji.  

 

Astronomija 

Zemlja ni središče vesolja, pa tudi naše Sonce ne in celo naša domača 

galaksija je samo eden med milijardami drugih zvezdnih sistemov. 

Zgodovina astronomije je stara kot človeštvo in je večkrat spremenila 

naš pogled na svet. V nebesnih objektih so ljudje videli bogove, po 

njih so izdelovali koledar, jih spočetka uporabljali za horoskope in 

pojasnjevali začetek ter konec sveta (Emmerich in Melchert, 2006).  

Zemlja 

Zemlja je tretji planet od Sonca, ki je oddaljeno 150 milijonov 

kilometrov. Za pot okoli Sonca potrebuje 365 dni. Na površini je 

povprečje temperature 20 °C, sega do -70 °C in +50 °C (Parker, 1989). 

Zemlja je idealen svet za življenje, njena oddaljenost je ravno 

pravšnja od Sonca, ni prevroče, ni prehladno (Aguilar, 2007). Na 

Zemlji je tekoča voda in ozračje, v katerem je veliko kisika (Parker, 

1989). Iz vesolja je Zemlja temno modra zaradi plinov v ozračju in 

oceanih (Aguilar, 2007). Večina vode na Zemlji so slana morja in 

oceani. Oceani so tako obsežni, da jih raziskovalci še niso uspeli 

popolnoma raziskati (Parker, 1989). Ozračje na Zemlji je sestavljeno 

iz večih plasti. Vse višje je zrak redkejši (Aguilar, 2007).  

 

Sonce 

Aguilar (2008) pravi, da je Sonce staro 4,5 milijarde let. Okrog Sonca 

neprestano krožijo planeti, lune, kometi in drugi kosi kamenja. Sonce 

je povsem navadna zvezda, zelo vročega plina, vodika, ki se nahaja 

na robu galaksije. Sončni mrk nastopi ob mlaju. Sončev mrk nastane, 

ko ležijo Sonce, Luna in Zemlja na premici, v točno tem vrstnem redu. 

Gledano z Zemlje je Luna pred Soncem in tako je zakrita celotna 

svetloba s Sonca ali le del nje. Sončev mrk je zelo redek nebesni 

pojav, a vendar eden najbolj veličastnih. Natančneje ločimo popolne 

mrke, pri katerih Luna zakrije celotno Sončevo ploskev, delne mrke, 

pri katerih je zakrit le del, in kolobarjaste mrke, pri katerih luna 

zakrije le srednji del Sončevega površja (Becklake, 1989). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Luna
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Premici&action=edit&redlink=1
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Površinska temperatura Sonca je 6000 °C, v sredici pa znaša 15 

milijonov stopinj. V notranjosti potekajo reakcije jedrske fuzije, v 

katerih se vodikovi atomi zlivajo v atome helija, ki je težji od vodika, 

pri tem se sprosti nekaj energije. Struktura je sestavljena iz sredice, 

sledi sevalna plast, nato konvekcijska plast nazadnje pa je še tanka 

plast Sončeve površine, pravimo ji fotosfera. Nad fotosfero se nahaja 

tanka plast kromosfera, ki je debela le 3000 km to pa obdaja zelo 

vroča sončeva korona. Ti dve plasti lahko razumemo kot sončevo 

atmosfero. Energijo pa oddaja v okolico, pripotuje do Zemlje in 

omogoči življenje na njej. Na Soncu opazimo pege, ki so temno 

obarvana območja na površini. Oblika in velikost peg se spreminja. 

(Tola, 2004). 

 

Varno opazovanje sonca in lune 

Sonce vidimo na nebu enako veliko kot Luno, toda za njegovo 

opazovanje se moramo držati posebnih varnostnih ukrepov. Zato 

brez zaščite nikoli ne gledamo v Sonce s prostimi očmi, še manj  pa z 

daljnogledom ali teleskopom. Sonce lahko človeka v trenutku oslepi, 

zato je pomembno, da opazujemo s strokovnjaki, ki imajo posebne 

filtre za Sonce (Emmerich in Melchert, 2006). Luna je telo, ki je Zemlji 

najbližje. Njen premer je 3476 km. Z Zemlje vidimo vedno isto stran 

Lune. Luna nima niti atmosfere niti tekoče vode. Pri luni se pojavijo 

mrki, ki pa so lahko popolni ali delni. Lunin mrk nastopi ob ščipu oz. 

polni luni. Ko se  Luna znajde med Soncem in Zemljo, vidimo le tanek 

svetel srp, pa tudi tisti del Lune, ki ga Sonce ne osvetljuje naravnost, 

kar imenujemo mlaj – sončev mrk. Potem čez sedem dni nastopi prvi 

krajec. Med svetlobo in mrkom gre čez polovico vidne strani. Ko Luna 

raste, njena oblika spominja na črko D. Štirinajst oz. petnajst dni po 

mlaju je na nebu nasproti Sonca s celo osvetljeno stranjo, to 

imenujemo ščip ali polna luna, ki lahko nastane Lunin mrk. Naslednja 

faza gre po obratni poti, od polne lune do zadnjega krajca (Andrejić, 

1994).Temni predeli Lune se imenujejo morja. Z daljnogledom 

majhne povečave lahko pokažejo kraterje na Luni (obročaste gore). 

Lune ob polni luni ne gledamo neposredno z daljnogledom, ker 

premočno sveti in si s tem lahko poškodujemo oči (Prosen, 1999). 

 

Vesoljska plovila 

Vesoljska plovila izstrelijo s pomočjo raket, ki so močne tako, da 

dvignejo plovilo, ki za razliko od motorjev lahko delujejo v vesolju, saj 

ne potrebujejo zraka. Rakete so sestavljene iz dveh ali treh manjših 

raket ki so nameščene ena na drugo in sestavljene iz več stopenj. Ko 

del rakete porabi gorivo odpade, s čim postaja raketa vse lažja in 

hitrejša (Graham, 2009). Rakete: ariane4, apollo 11, Saturn V, Appolo 

7, Ariane 1, Vesoljski transporter columbia … Potovanje v vesolje je 

zelo drago, zato so nekatera plovila včasih uporabili le enkrat (npr. 

Ariane, orjaka Saturn 5), saj so bile po vzletu z opremo popolnoma 

uničene. Tako so inženirji zgradili večkrat uporabno vesoljsko plovilo. 

Vzleti s pomočjo dveh nosilnih raket, ki padeta v morje, ki ju lahko 

rešijo in uporabijo ponovno pri novi raketi. Pogonski motorji 

uporabljajo gorivo iz velikega, ločenega rezervoarja, ki pa ga ne 
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morejo ponovno uporabiti. Ko se plovilo vrne na Zemljo, ne zgori, ker 

ima posebne obloge, ki ga varujejo. Naloga rakete je, da doseže 

dovolj veliko hitrost in pride v tire (Becklake, 1989). Armstrong je bil 

prvi človek, ki je stopil na Lunino površje, sledil mu je Aldrin, naredila 

sta nekaj korakov po Luni in nabrala vzorce tal in namestila merske 

instrumente, ki sta jih prinesla z Zemlje. V kabini pa je ostal Collins, 

odkoder je nadzoroval polet. Vsi trije so se varno vrnili na Zemljo. 

Armstrong je za televizijo povedal: »To je majhen korak za človeka, a 

velik skok za človeštvo«  (Tola, 2004). 

 

Primer dobre prakse 

Otroci, stari 4–5 let, so v projektu izkazali veliko zanimanje. 

Spoznavali so planete, Zemljo, Sonce in Luno. Pridobili nove besede, 

besedne zveze. Razvijali spretnosti eksperimentiranja z različnimi 

materiali, se umetniško izražali in ustvarjali vesoljska plovila, ob vsem 

tem pa so ves čas vztrajali pri dejavnostih in se aktivno gibali. Projekt 

smo pričeli že takoj zjutraj v jutranjem krogu s pesmijo: Marsovska 

(M. Voglar). Pesem smo tudi peli in se plesne motive naučili tekom 

tedna. To pesem smo s plesom vsako jutro ponovili v jutranjem 

krogu. Prvi dan nas je obiskal vesoljček (lutka – plišasta igračka), ki 

nas je vodila skozi celoten projekt. Pogovorili smo se sprva o Zemlji. 

Ogledali smo si videoposnetke in različne knjige. Knjige o vesolju so 

imeli v knjižnem kotičku, ki so jim bile ves čas na razpolago. Prebirali 

smo pravljice na temo vesolja. Prav tako so imeli na razpolago 

fotokotiček, kot so ga poimenovali otroci. V njem so imeli izobešene 

različne povečane fotografije (Zemlja, Sonce, Luna, vsi ostali planeti, 

notranjost Zemlje …) in zraven papirje ter barvice, da so lahko po 

lastni želji risali, kar so videli na fotografijah. Imeli smo globus in iskali 

smo, kje smo doma in to označili z rdečim žebljičkom. Ob pogledu na 

globus so otroci samostojno slikali Zemljo. Na večji format so s 

tempera barvami likovno poustvarjali in spoznavali naš planet.  

 

 
Slika 1:  Zemlja 

Vir: Lasten 
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V telovadnici smo se naslednji dan igrali gibalno igro: dan in noč. Pri 

tej igri je dan pomenil, da so tekli po telovadnici, noč, se ulegli in 

»spali«. Tisti, ki se je zadnji ulegel, je tako postal  vodja igre. Nastavili 

smo si vesoljski poligon (planete-različne blazine) in usvajali gibalne 

sposobnosti. Igrali smo se igro Luna, Zemlja in Sonce. Na treh velikih 

papirjih so bili narisani: na enem Sonce, drugem Zemlja in tretjem 

Luna. Predhodno smo se dogovorili, kako se ob določeni sliki gibljejo. 

Otroci so gibalne aktivnosti iskali sami in jih skupno oblikovali. Ko 

smo določili gibalne motive, se je igra lahko pričela. Ko so zagledali 

eno od slik, ki smo jo dvignili, so se morali tako gibati, kot smo se za 

določeno sliko predhodno dogovorili. Otroci so bili motivirani, saj so 

gibalni motivi bili izbrani z njihovo pomočjo. Ko so zagledali rdečo 

žogo, so se ustavili v gibanju, »Zamrznili« so kot kipi in čakali na novo 

sliko. Pogovorili smo se o planetu Sonce. S pomočjo IKT tehnologije 

smo si pogledali kako izgleda, kako se premika, se pogovorili o 

njegovi funkciji za Zemljo. Otrokom smo zastavili vprašanja (zapisana 

zanimivejša z nekaj odgovori): Kdaj vidimo Sonce? Podnevi, ko je 

svetlo, ko Luna zaspi. Na kaj vas spominja Sonce? Žogo, luč (ker tako 

sveti), melono, ker je okrogla in rumena, limono, pečico (ker je tako 

vroče). Kaj menite, da bi videli, če bi odpotovali na Sonce, pa vendar 

ne moremo, ker je prevroče …? Zlato (ker se sonce sveti), rumene 

rože, gore, nič, velike bazene. 

 

Pogovorili smo se o zaščiti pred soncem in varnim opazovanjem 

Sonca. Poleti je pomembno, da pazimo, kdaj odidemo na sonce, da 

smo ob najmočnejši vročini skriti pred soncem. Sonce vidimo na nebu 

enako veliko kot Luno, toda za njegovo opazovanje se moramo držati 

posebnih varnostnih ukrepov. Zato brez zaščite nikoli ne gledamo v 

Sonce s prostimi očmi, še manj  pa z daljnogledom ali teleskopom. 

Sonce lahko človeka v trenutku oslepi, zato je pomembno, da 

opazujemo s strokovnjaki, ki imajo posebne filtre na teleskopih za 

opazovanje Sonca. Poleti si na glavo nadenemo kape, klobuke, da 

glavo zavarujemo pred soncem. Se namažemo z zaščitnimi kremami 

in pijemo veliko več tekočine v času vročine. Naredili smo si plakat o 

varnostni zaščiti pred Soncem. Ta dan smo zunaj naredili poskus s 

palico in vrvico. Opazovali smo senco palice tako, da smo z vrvico  

označili, kje je bila senca in zapisali uro ob vrvici. Ko je bila senca 

najdaljš,a smo ugotovili, da je takrat najbolj varno biti zunaj na 

igrišču. To je bilo zjutraj, ko smo prišli v vrtec. Ob času kosila smo 

opazili, da je bila senca najkrajša, kar je pomenilo, da moramo biti v 

senci (v vrtcu). Sledil je pogovor o Luni. S pomočjo IKT tehnologije 

smo si ogledali tudi Luno. Pogovorili smo se o varnem opazovanju 

Lune, ki je ob polni luni ne gledamo neposredno z daljnogledom, ker 

premočno sveti in si s tem lahko poškodujemo oči. Luno opazujemo 

s primerno zaščitenimi inštrumenti. Ti inštrumenti imajo posebno 

zaščitno folijo, ki jo damo na očala, daljnoglede, teleskope ob mrkih. 

Luno pa lahko gledamo s prostimi očmi, kadar jo vidimo na nebu. 

Nekaj vprašanj z odgovori o Luni. Kdaj vidimo Luno? Ponoči, ko 

gremo spat, zjutraj (ko gremo v vrtec), ko ležim v postelji. Na kaj vas 

spominja Luna? Piškote (moja babica peče takšne piškote polne 
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pikic), kovanec, žogo, krožnik. Kaj menite, da bi videli, če bi 

odpotovali na Luno? Zvezdico Zaspanko, prah, male ljudi in bibice, 

luknje, vesoljce. 

 

Z lego gradniki so ustvarjali različne motive, povezane z astronomijo 

(vesoljska plovila, planete, astronavte). Z različnim konstrukcijskim 

materialom so si ustvarili tudi igre, kjer so naredili planete, si naredili 

rakete in vozili med njimi. S kaširanjem so izdelali planete. Kasneje 

smo si s pomočjo kaširanih planetov naredili prikaz kroženja Sonca, 

Zemlja in Lune. Otroci so bili zelo zainteresirani in smo kasneje 

ustvarili še gibanje planetov z lastnim gibanjem. En otrok je bil Sonce, 

drugi Zemlja in tretji Luna. Na tla smo narisali črte, ki so pomenile, po 

kateri črti se planeti gibljejo. Otroci so prikazali s svojim telesom 

vrtenje le-tega. Ob tej igri so se zaustavili velikokrat tudi sami in si 

določili, kdo je kaj in se tako igrali. Sami so dodali še vesoljska plovila, 

ki se gibljejo med njimi. Sledilo je spoznavanje vesoljskih plovil. Z IKT 

tehnologijo smo si ogledali različna plovila, kako ta vzletijo ter kako 

izgledajo znotraj. Izdelali so si večstopenjske rakete. Pogovorili smo 

se, kako izgledajo vesoljska plovila in kako vzletijo. Prav tako smo se 

pogovorili, da so rakete sestavljene iz dveh ali treh manjših raket. Te 

so nameščene ena na drugo in sestavljene iz več stopenj. Tako so 

lahko ob ogledu posnetkov lažje izdelali svoje vesoljsko plovilo. 

Pogovorili smo se tudi o astronavtih, ki letijo z raketo. Pri 

večtopenjski raketi so uporabili različne pripomočke: škarje, lepilo, 

sponke, kuhinjska folija, tulci, barvni papir, mosgumi, krep papir.  

Ker so otroci vedeli, da mora biti raketa sestavljena iz več stopenj, so 

si najprej izbrali tulce. Vsak otrok je naredil svoje plovilo, kot si je sam 

zamislil. Na voljo so imeli material, ki so ga sami izbirali in prilagodili 

njihovi raketi. Ob koncu smo rakete postavili na razstavo pred 

igralnico. Med izdelavo rakete je en otrok dejal ob izdelavi: »Nalepil 

sem števec za zrak in za gorivo, naredil vrata in okno za astronavte in 

prilepil zvezde, da ga bodo iz zemlje lažje videli.« 

 

 
Slika 2: Različne faze rakete 

 Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Otrokom smo na ne toliko poznano temo to skušali čim bolj približati 

glede na njihovo starost in razumevanje. Skupaj z lutko je bilo vse 

lažje, saj je lutka vedno magična. Pomembno je, da otrokom 

predstavimo, kako pomembno je, kje živimo in kaj vse je okoli nas. 

Prav tako kako pomembna sta za življenje Sonce in Luna. Veliko smo 

se naučili o vesoljskih plovilih, planetih in našem najpomembnejšem 

planetu Zemlja, kjer živimo. Nekateri otroci so tudi že nekaj vedeli. 

To je bilo zelo zanimivo in nas je presenetilo. Bilo je še nekaj vmesnih 

gibalnih iger, različnih družabnih iger in aktivnosti, ki so bile povezane 

z našim projektom, a smo želeli zajeti le bistvene. Te so pripomogle 

k napredku v spoznavanju nove vsebine. Ugotovili smo, da čim bolj 

bodo otroci raziskovali in iskali nova znanja, tem bolj bodo želeli 

raziskovati nova nepoznana področja. Odrasli imamo to možnost, da 

lahko v otroku vzbudimo zanimanje za nova spoznanja, če tudi se 

nam zdijo sprva »pretežka«.  Otroci so v vrtec na to temo prinesli tudi  

knjige, fotografije, igrače, ki so jih imeli doma. S tem menimo, da so 

si pridobili novo znanje, željo po še in tako tudi dosegli zastavljene 

cilje. Izkušnja pri projektu je bila zelo pozitivna. Menim, da bi se lahko 

z otroki večkrat dotaknila teme astronomija. Nekateri otroci so našo 

temo z vsemi informacijami, ki so jih zasledili, prenesli tudi staršem. 

Tako so spoznali veliko novega in njim do sedaj neznanega. 

Zadovoljstvo otrok je bila samo pozitivna reakcija na delo, ki smo ga 

opravljali.  
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Mateja Ušen: Seznanjanje z matematiko v gozdni 

igralnici 

 

Povzetek: V Vrtcih Občine Žalec smo v oddelku otrok, starih 3–5 let, 

prednostno nalogo gozdne pedagogike obogatili s področjem 

matematike, ki smo ga prepletli s področjem narave in tako otrokom 

ponudili edinstveno okolje za njihov razvoj matematičnega področja. 

Dejavnosti sva s pomočnico izvajali skozi celo šolsko leto in tako 

poskrbeli za optimalno spremljanje napredka otrok. V prispevku 

predstavljam izvedbo matematičnih vsebin v gozdni igralnici, kjer so 

se otroci z njimi seznanili, jih nadgradili in utrjevali. Pri svojem delu 

sem uporabila znanje z izobraževanj gozdne pedagogike v okviru 

Inštituta za gozdno pedagogiko in tako otrokom ponudila dodaten 

nabor raznolikih dejavnosti, prilagojenih starosti in zmožnostim 

posameznih otrok.  

 

Ključne besede: matematika, otrok, gozdna igralnica 

 

Abstract: This year's main assignment in Žalec kindergarten group of 

children aged 3 to 5 was Forest Pedagogics. By adding field of 

mathematics and nature to this assignment we were able to offer 

children a unique environment for developing their mathematical 

skills. This activity was held throughout the entire school year and 

both teachers were following the progress of children regularly. This 

article represents implementation of diverse mathematical 

knowledge to children outside of kindergarten places. Children were 

learning about everyday mathematics, building their skills and 

upgrading their knowledge in a forest playroom. With knowledge I 

gained when attending classes of Forest Pedagogics held by 

Institute for Forest Pedagogics I was able to offer children various 

activities which were adapted according to their age and abilities. 

 

Keywords: mathematics, child, forest playroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



551 
 

UVOD 

Vsak otrok mora imeti pravico do igre, ustvarjanja, spoznavanja 

novega, srečevanja z izzivi in možnost preživljati radostno, srečno 

otroštvo. To pravico vsakemu otroku daje tudi Konvencija o 

otrokovih pravicah. Le-ta je prvi legalno zavezujoči mednarodni 

dokument, ki vključuje vrsto človekovih pravic. Leta 1989 so se 

svetovni voditelji odločili, da je trebaotrokove pravice zaščititi s 

posebno konvencijo, ker ljudje do 18 let potrebujejo posebno skrb in 

zaščito za razliko od odraslih. Je najpomembnejši mejnik v zgodovini 

otrokovih pravic. V svojem 28. in 29. členu govori o pravici do 

izobraževanja, ki mora biti usmerjeno k razvoju otrokove osebnosti 

ter njegovih umskih in telesnih sposobnosti. 

 

Matematika v gozdni igralnici  

Matematiko lahko brez težav uporabljamo v življenju, ne da bi 

razmišljali o tem. Vsakodnevno uporabljamo zelo veliko natančnosti, 

ne da bi se tega dejstva zavedali. Ko pripravljamo mizo, vedno 

namestimo krožnike v nekem določenem zaporedju. Naši koraki, 

hoja je ritmična – hodimo počasi ali hitro. V omari sortiramo 

predmete vedno v določenem smislu. Vsakodnevno nameščamo, 

primerjamo, iščemo pare. Vse to delamo tudi pri nakupu v trgovini 

(Zabret, 2014, str. 86). V predšolskem obdobju je pomembno, da 

otrokom podamo čim več znanja in novih stvari, ki se jim vtisnejo 

globoko v spomin, tako da jih bodo lahko uporabili, ko bodo te 

podatke nekoč potrebovali. V tem obdobju je za otroke pomembno 

vsako področje, saj so njihovi možgani takrat najbolj odprti in 

dojemljivi za vse podatke in informacije, ki jim jih podamo mi – 

vzgojitelji in okolica (Ločičnik, 2015). Vrtci s svojimi igralno-učnimi 

prostori otroku omogočajo, da uresničuje svoja pričakovanja, se 

preko igre uči, usvaja nova znanja in krepi svoja tako močna kot šibka 

področja. Z vedno novimi izzivi sodobnega časa se razvija in 

nadgrajuje tudi delo z otroki v predšolskem obdobju. Da bi otrokom 

čim bolje in v najbolj naravni obliki dali možnost osebnostnega 

razvoja (tako umskega kot telesnega), je potrebno, da sledimo 

različnim praksam, ki potrjujejo teoretična pravila. Ena izmed dobrih 

praks je področje gozdne pedagogike. Njen namen je okoljsko 

vzgajanje in izobraževanje, ki ne ponuja samo spoznavanja gozda kot 

naravnega okolja, temveč v otroku razvija pozitiven odnos do narave 

in okolja, hkrati pa mu omogoča sproščeno raziskovanje narave in 

graditev odnosa do nje. Gozd prinaša številne prednosti: več zdravja, 

boljši motorični razvoj, izkustveno učenje, igro na naravni sončni 

svetlobi in na svežem zraku, ki je bolj raznovrstna, ter izboljšane 

socialne veščine, ki pozitivno vplivajo na otrokovo samozavest in 

samozaupanje. Gozdna igralnica je igralni prostor, prestavljen v 

naravo. Je odprto učno okolje za igro in delo ob uporabi lastne 

domišljije, radovednosti, ustvarjalnosti … Otrokom nudi neskončno 

možnost raziskovanja in razvoja. Otroci gozd spoznavajo na različne 

načine in z vsemi čutili, kar spodbuja otroke h gibanju, ustvarjanju, 

razmišljanju in predvsem k aktivnemu učenju. Aktivno učenje učenca 

celostno, čustveno in miselno aktivira (Marentič Požarnik, 2003, st. 
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12). Ko govorimo o učenju v predšolskem obdobju, ga vedno 

povezujemo z načeli, različnimi metodami in oblikami dela, ki jih 

strokovni delavec v vrtcu uporablja pri podajanju novega znanja. 

Vzgojitelj namreč ne podaja že izdelanih znanj, temveč uporablja 

različne tehnike/pristope (Turnšek, 2004, str. 7): 

− omogoča dostop do virov informacij, 

− načrtuje tehnike zbiranja informacij skupaj z otroki, 

− spodbuja k dokumentiranju informacij, 

− pomaga pri urejanju informacij, 

− pomaga pri sintezi podatkov,  

− pomaga pri iskanju odgovorov na zastavljena vprašanja. 

 

Ravno te naloge strokovnega delavca nam še posebej odpirajo 

razmišljanje o uporabi gozdne igralnice kot prostora za otrokovo igro 

in učenje ter uresničevanje kurikula. Vsa vzgojna področja v kurikulu, 

ki je za vrtce nacionalni dokument, dajejo široko paleto možnosti, 

kako iskati informacije, dokumentirati, reševati izzive in poiskati 

prave odgovore s pomočjo aktivnega dela. Eno izmed širokih področij 

kurikula je tudi področje matematike. Otrok se v vsakodnevnem 

življenju že zelo zgodaj srečuje z matematiko, saj ima npr. pregled 

nad svojimi igračami, oblačili, vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, 

meri, primerja, razvršča, grupira, prikazuje s simboli, jih poimenuje in 

»prešteje«, opisuje, se o njih pogovarja (Kurikulum, 1999, str. 44). 

 

V vrtcu to področje vključuje najrazličnejše dejavnosti, 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 se stvari razlikujejo in v čem so si 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 ... (Ločičnik, 2015). 

 

Izvedba v praksi 

V profesionalnem delu me, kot tudi vse, ki delajo z otroki, vodi 

nenehna radovednost in želja po spoznavanju novih načinov dela z 

otroki. Udeležujem se izobraževanj in odkrivam nove načine, kako 

otroke peljati po poti njihovega razvoja in jim nuditi čim več. Tako 

sem se srečala z osnovami gozdne pedagogike, v kateri sem našla tudi 

lastno željo po biti in delati drugače, bolje. 

 

Ob začetku šolskega leta sem si zadala, da v vzgojno-učni proces 

vključim čim več bivanja na prostem, saj mi je izobraževanje v 

povezavi z gozdno pedagogiko odprlo nova spoznanja o gibanju na 

prostem ter pozitivnih učinkih na celostni razvoj otrok na vseh 

področjih. Z otroki smo si ob začetku šolskega leta izbrali kotiček v 

gozdu, kjer smo se najprej seznanili s pravili oz. z gozdnim bontonom. 

Bonton smo povzeli po Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ki je 

pripravila zloženko, kako bi se naj gozdni otroci, kot smo se 

poimenovali, obnašali v gozdu. 
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Vsak otrok je zloženko odnesel tudi domov. Skozi celotno šolsko leto 

smo od staršev večkrat dobili povratno informacijo, kako jih otroci 

opozarjajo na »svoj« bonton v gozdu. Bonton je napisan na način, ki 

je razumljiv otrokom, zato ti ne potrebujejo dodatnih pojasnil. 

Opozarja nas namreč na osnovne stvari, ki so pomembne za čisto 

okolje in kvalitetno bivanje v gozdu, na primer, da gozdni otroci ne 

smetimo, ne lomimo vej in ne pulimo rastlin (zloženka, Inštitut za 

gozdno pedagogiko, Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije, 2021).  

 

Cilj zastavljenega bivanja in dela v gozdni igralnici je bil, da se bodo 

otroci naučili prisluhniti naravi in zvokom v njej ter v njem poiskati 

osnove matematičnega področja kurikula, ki jih bodo otroci ob igri in 

delu spoznavali, nadgrajevali in usvajali. Starše sva na prvem 

roditeljskem sestanku seznanili s pomenom bivanja v naravi, gozdu 

in jih povprašali o njihovem mnenju ter na tak način pridobili tudi 

njihovo radovednost in privolitev.  

 

Pri sledenju kurikulu sva v gozdni igralnici otrokom želeli ponuditi 

drugačen način življenja in igre v vrtcu. Vseskozi sva upoštevali razvoj 

otroka, napredek posameznika in celotne skupine ter se prilagajali 

vsakemu otroku posebej. Povezovanje področja matematike in 

narave je v naš vsakdan prinašalo edinstveno izkušnjo z gozdom, 

raziskovanjem in igro. Gozd nam s svojim naravnim materialom in 

raznolikim terenom nudi in omogoča velik napredek na področju 

ustvarjanja, razmišljanja, gibanja, zato je prav, da ga izkoristimo in 

ponudimo otrokom raznolikost v vseh pogledih.  

 

V prvem mesecu sva otrokom ponudili možnost raziskovanja 

izbranega gozdnega kotička, urejanja le-tega in proste igre. Ob tem 

so otroci postajali pravi »gozdni otroci«, ki so v veliki meri že 

uzavestili pravila ravnanja z gozdom. Želeli sva, da otroci razumejo, 

da je gozd prostor, ki nam nudi nešteto možnosti za gibanje, učenje 

in igro, vendar smo v gozdu le obiskovalci in moramo spoštovati 

okolje, v katerega prihajamo, ga ohranjati in ceniti njegove lepote in 

darove. 

 

Po uvajalnem mesecu sva v prosto igro in raziskovanje postopoma 

pričeli vključevati dejavnosti v povezavi z matematiko. Otroci so imeli  

v igralnici kotiček z matematično vsebino, ki jim je bil vsakodnevno 

na voljo in v katerem so samoiniciativno spoznavali matematične 

prvine. V kotičku so imeli predvsem naravna sredstva za raziskovanje 

in seznanjanje z barvami, oblikami, številkami do 5, različne formacije 

(krog, vrsta, kolona). V kotičku je bila ob vključitvi otrok  vedno na 

voljo ena strokovna delavka, ki je opazovala otroke in jim, če je bilo 

potrebno, nudila razlago, pomoč in spodbudo. Velik del naše 

aktivnosti na področju spoznavanja matematike in narave pa je 

potekal  neposredno v naši gozdni igralnici.  
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Primeri matematičnih dejavnosti v gozdu 

Števila do 5 in razvrščanje  

V oddelku 3–5 let je imelo precej otrok težave pri preštevanju do 

števila 5, kar naju je presenetilo. Odločili sva se, da otrokom 

ponudiva čim več sredstev za spoznavanje in utrjevanje števil. Otroci 

so števila spoznavali preko različnih iger – preslikavanje števil v 

zdrobu, natikanje, nizanje, štetje pisanih slonov, razvrščanje in 

preštevanje …  

 

V gozdni igralnici smo imeli nešteto možnosti za utrjevanje 

preštevanja. Na debla sva jim pripravili števila, sprva je bil zapis v 

pikah, nato smo število ponazorili s piko in številom, ob koncu pa vse 

povezali še v igri s pripravljenim naravnim materialom. Otrokom je 

bil takšen način štetja zabaven, svoje štetje do pet pa so utrjevali ob 

medsebojnem preštevanju, preštevanju pik, vej, debel, mravljic, 

korenin, podrastja. Igrali smo se različne izmišljene igre s pravili – 

otroci so ob znaku tvorili krog okoli drevesa v takšnem številu, kot je 

bilo ponazorjeno na ali ob deblu. 

 

 
Slika 1: Štetje do 5 (množica okoli drevesa) 

Vir: Lasten 

 

Otroci so se s štetjem seznanjali in ga utrjevali tudi z igrami, pri 

katerih so zapis števila s številko ali pikami povezovali z enakim 

številom naravnega materiala. Pri preštevanju naravnega materiala 

in povezovanju števila, zapisanega s pikami, niso imeli težav, medtem 

ko nekateri še vedno potrebujejo pomoč pri povezovanju prave 

količine predmetov z zapisano številko.  

 

Ker je gozdna igralnica v bližini ceste, smo v manjših skupinah večkrat 

preštevali avtomobile določene barve in nato tvorili graf, katerih vozil 

je bilo največ. Otroci so barvo naključno izžrebali in nato tvorili 

skupine glede na izžrebano barvo. Grafični zapis smo prilagodili 
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okolju in izdelali graf z vejami in lističi, s katerimi smo se razvrščali v 

skupine za štetje vozil.  

V gozdu so otroci še posebej radi uporabljali drevesni prikaz, ki smo 

ga ob razvrščanju izdelali in ponazorili iz vej, listja in vrvice. Razvrščali 

smo različne figure, sličice, aplikacije, ki smo jih v gozdno igralnico 

prinesli s sabo, in tako prepletli dejavnosti iz igralnice z gozdom.  

 

Spoznavanje geometrijskih oblik 

Otroci so v matematičnem kotičku večkrat posegali po sredstvih, 

povezanih z oblikami, zato sem pri enem izmed obiskov gozdne 

igralnice s sabo vzela različna sredstva tudi iz matične igralnice, ki 

bodo nekatere otroke seznanila, drugim pa okrepila znanje o oblikah. 

Po uvodnem pozdravu gozdnega kotička so se otroci razvrstili v 

manjše skupine. Vsaka skupina je izžrebala lik, njena naloga pa je bila, 

da ga poskusi poimenovati ter ustvariti lik iz naravnega materiala v 

bližini in s pomočjo svojih teles. Na voljo so imeli trikotnik, kvadrat in 

krog. Vse skupine so like pravilno poimenovale, prav tako ustvarile lik 

iz naravnega materiala, pri tvorjenju lika s telesi pa so imeli največ 

težav s trikotniki. Opazila sem, da je pomembno, da so pri takšnih 

nalogah čim bolj mešane skupine, v katerih starejši spodbujajo 

mlajše, da so aktivni in sodelujejo. Vajo smo izvedli večkrat, da so se 

lahko vsi otroci preizkusili v vseh likih. Otroci so pri evalvaciji 

dejavnosti povedali, da je bila naloga težka, ampak jim je všeč, saj so 

se zelo zabavali in sedaj vedo, da so liki povsod. Ob nadaljevanju igre 

so otroci samoiniciativno oblikovali različne motive iz naravnega 

materiala, ki je vključeval like, ter jih poskušali poiskati v naravi okoli 

nas. Pomembno nam je bilo, da smo vse izdelke tudi opisali, 

komentirali in pravilno poimenovali. 

 

 
Slika 2: Ponazoritev lika z naravnim materialom    

Vir: Lasten      

 

  
Slika 3: Ponazoritev lika s telesi 

Vir: Lasten 
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Subitizacija 

Subitizacija je osnovna in zelo pomembna veščina v razvoju 

razumevanja števil, pri kateri otrok prepozna število z uporabo 

matematičnih procesov ali brez njih. Subitizacijo sem otrokom v vrtcu 

predstavila preko namizne družabne igre novoletna jelka, ki smo jo 

izdelali sami. Otroci so usvojeno znanje utrjevali in preverjali z 

različnimi dejavnostmi v gozdni igralnici.  

Pripravili sva dva različna kompleta lističev z zapisom števil do 6. 

Lističi s subitizacijskim zapisom so bili zmečkani v kepo in so jih otroci 

naključno pobirali s tal. Druga vrsta zapisa je bila s prikazom pik na 

igralni kocki, lističe pa sva dali v obroče, ki sva jih razporedili po tleh. 

Otroci so morali sprva list razgrniti in prešteti pike, nato pa se 

pravilno razvrstiti v obroč z enakim številom pik, kot je na njihovem 

listu. Dejavnost smo nadgradili s pikami na deblu, ki smo jih 

predhodno označili, nato pa smo morali poiskati predmet, rastlino v 

gozdni igralnici, ki je vsebovala enako število, npr. enako število vej 

na grmu, listov na veji, storžev pod drevesom … Dejavnost smo 

izvajali daljše časovno obdobje in jo sprotno utrjevali, saj je za 

predšolske otroke, sploh mlajše, precej kompleksna.  

  
Slika 49: Subitizacija v gozdni igralnici – preštevanje in pravilno razvrščanje po 

obročih 

Vir: Lasten 

 

Merjenje  

V gozd smo si prinesli tudi tehtnice, s katerimi smo tehtali različni 

naravni material in ugotavljali, kateri je težji. Merili smo s standardno 

mersko enoto, kjer smo uporabljali meter, in nestandardno, pri kateri 

smo veje ali padlo drevo izmerili s stopali in dlanmi. V gozdni igralnici 

smo večkrat uporabljali peščeno uro, ki nam je merila čas za potek 

določene dejavnosti ali proste igre.  

 

Orientacija  

Ko so otroci dodobra spoznali gozdni prostor in okolico, so utrjevali 

orientacijo v prostoru preko raziskovanja in igre. Najprej smo levo in 

desno spoznavali preko večjih stvari v okolici, npr. »Na naši levi je 
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trgovina, na desni pa mavrica.«, sčasoma so obstoječi predmet lahko 

zamenjali s premičnimi ali manjšimi predmeti, ob koncu šolskega leta 

pa so starejši otroci zelo dobro razumeli levo in desno, medtem ko so 

mlajši dodobra utrdili pod, nad, zgoraj, spodaj … V veliko pomoč jim 

je bilo, da je naša gozdna igralnica skozi celo leto enaka, spremembe 

so vidne glede na letni čas, ostalo pa je statično in je bilo zato 

otrokom lažje razumljivo.   

 

Zavedam se, da matematika nudi še ogromno področij, ki jih otrok 

spoznava ob igri in delu. Tehtanje, velikostni odnosi, spoznavanje 

levo-desno, sestavljanje celote iz delov … Tudi za vse to sva otrokom 

dajali možnost in čas, a težko je vse strniti v en sam zapis.  

 

ZAKLJUČEK 

Otrok se z matematiko prvič sreča pri rojstvu, z njo se srečuje skozi 

celotno predšolsko obdobje in nato celo življenje. Otrok si pojme, kot 

so orientacija v prostoru, števila, simboli, nezavedno pridobiva skozi 

igro, z vprašanji, s ponavljanjem … Naša naloga je, da otroku nudimo 

okolje, ki je zanj spodbudno in se v njem počuti dobro. V tem šolskem 

letu so imeli otroci za razvoj matematičnega okolja na voljo raznoliko, 

spodbudno okolje, ki je otrokom ponudilo spoznavanje in utrjevanje 

novih matematičnih prvin preko narave in gibanja. Opazila sem, da je 

bilo okolje za otroke spodbudno, da so samoiniciativno večkrat 

posegali po materialu v gozdni igralnici in preko igre utrjevali 

matematična področja. Tako otrokom kot nama je bila takšna oblika 

podajanja novih vsebin zanimiva, predvsem pa sva bili zadovoljni, ko 

sva ob koncu leta ugotovili, da je otrokom spoznavanje matematike 

predstavljalo igro in zabavo in so tako pridobili nova znanja na 

najboljši možni način. Otroci so preko dejavnosti v gozdu razvili do 

njega spoštljiv odnos. Sami pa sva spoznali, da gozd otrokom poleg 

gibanja in optimalnega razvoja omogoča varno in sproščeno 

spoznavanje novih znanj ter spodbuja njihov čut za raziskovanje.  

 

Opazila sem, da so bili otroci za izvedbo dejavnosti izjemno 

motivirani, večkrat so sami povprašali, katera sredstva danes nesemo 

v gozdno igralnico in kaj se bomo igrali. Za spoznavanje matematičnih 

vsebin so bili motivirani predvsem tudi zaradi tega, ker je celotno 

spoznavanje novih vsebin potekalo preko igre in gibanja, ki sta 

otrokom v tem času razvoja najbližja. Pri vsaki izvedbi sem opazila 

zgolj samo prednosti. Pomisleke o sami izvedbi različnih dejavnosti 

sva imeli v zimskem času, ampak ob prilagoditvi vsebin in izvedbi so 

otroci ne glede na letni čas in vreme uživali, tudi če je padal sneg ali 

dež.  

 

Namen dejavnosti je bil prenos igralnice v gozdno igralnico in 

spoznavanje novih znanj na prostem, kjer bodo otroci aktivni tako 

gibalno kot kognitivno ter bodo imeli optimalne pogoje za učenje 

preko igre. Namen je bil dosežen, saj so otroci vso svoje predznanje 

s področja matematike prenesli v gozdno igralnico ter ga tam z 

novimi izkušnjami obogatili in nadgradili.   
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V bodoče bom v gozdno igralnico pripeljala še ostala področja 

kurikula in s tem celostno prepletla dejavnosti in področja. Tako 

bodo otroci res imeli optimalne možnosti za pridobivanje novih 

znanj, ki jih nudita narava in gozd. 

 

Viri in literatura 

1. Gozdna pedagogika (b. l.). Pridobljeno s https://www.gozdna-pedagogika.si/ 

(b.l.). 

2. Inštitut za gozdno pedagogiko. Pridobljenos https://www.gozdna-

pedagogika.si/ 

3. Inštitut za gozdno pedagogiko. Pridobljeno s https://www.gozdna-

pedagogika.si/gozdni-bonton-za-otroke/;  

4. Konvencija o otrokovih pravicah. (2009: Ljubljana: UNICEF Slovenija. 

5. Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod 

RS za šolstvo. 

6. Lipovec, A. in Antolin Drešar, D. (2013). Subitizacija. Didakta, letnik 22, 

številka 162, str. 54–56. Pridobljeno 

shttps://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-7YEQAJPD/106bf76b-5118-

4965-9354-6be4eb65951f/PDF;  

7. Ločičnik, M. (2015). Razvrščanje v prvem in drugem starostnem obdobju 

(diplomska naloga). Koper: UP PEF. 

8. Marentič Požarnik, B. (2003). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: Državna 

založba Slovenije. 

9. Spodbujanje matematičnega mišljenja v vrtcu. Zabret, M.; Matematika v 

vsakdanjem življenju 86–89. Ljubljana: Supra, 2014. 

10. Turnšek, N. (2004). Problemsko in raziskovalno naravno učenje v vrtcu. 

Študijsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.   

 

 

MATEJA UŠEN, dipl. vzg. 

mateja.usen@gmail.com 

 

 

  

https://www.gozdna-pedagogika.si/
https://www.gozdna-pedagogika.si/
https://www.gozdna-pedagogika.si/
https://www.gozdna-pedagogika.si/gozdni-bonton-za-otroke/
https://www.gozdna-pedagogika.si/gozdni-bonton-za-otroke/
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-7YEQAJPD/106bf76b-5118-4965-9354-6be4eb65951f/PDF
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-7YEQAJPD/106bf76b-5118-4965-9354-6be4eb65951f/PDF


559 
 

Alma Volk: Zgodnje poučevanje tujega jezika 

(italijanščine kot drugi tuji jezik) na daljavo 

 

Povzetek: V zadnjih dveh letih smo se tako učitelji kot učenci prvič 

srečali z učenjem na daljavo. Kot učiteljica italijanskega jezika sem 

med tem obdobjem pri poučevanju največkrat uporabljala 

videokonferenčni program Zoom, za mlajše otroke pa sem posnela 

precej video posnetkov, kjer sem skušala zajeti čim več učnih ciljev 

pri zgodnjem učenju tujega jezika italijanščine in se trudila otrokom 

čim bolj približati jezik v času njihove fizične odsotnosti iz šole. Večji 

otroci so bolj vešči uporabe IKT kot mlajši in so pri delu tudi bolj 

samostojni. Posvetila sem se večji motivaciji otrok za učenje drugega 

tujega jezika, ker učenci sami ne gledajo več risank na italijanskih 

televizijah oz. je zanimanje in znanje italijanščine manjše, kot je bilo 

v preteklih desetletjih. Poučevanje italijanščine je bilo zato med tem 

obdobjem še večji izziv, posebno z najmlajšimi.  V članku bom 

predstavila nekaj primerov iz zgodnjega poučevanja italijanščine na 

daljavo. 

 

Ključne besede: italijanščina, zgodnje učenje, učenje na daljavo, 

didaktični primeri 

 

Abstract: In the last two years, both teachers and students faced 

with distance learning for the first time. As an Italian teacher during 

this period, I mostly used the Zoom videoconferencing for teaching, 

and I made a lot of videos for younger children, trying to cover as 

many goals of early Italian language learning as possible, and bring 

the language as close as possible to the children when they were 

physically absent from school. Older children have more skills in 

using ICT than younger children and are more independent in their 

work. I have focused on increasing children's motivation to learn a 

second language, as they no longer watch cartoons on Italian TV, or 

have less interest and knowledge of Italian than in previous decades. 

This made teaching Italian even more challenging during this period, 

especially with the youngest children. In this article, I will present 

some examples of early distance learning of Italian. 

 

Keywords: Italian, early learning, distance learning, didactic 

examples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



560 
 

UVOD 

Zavedanje o pomenu zgodnjega poučevanja tujih jezikov ima že 

dolgo pot in vedno več je šol, vrtcev in zasebnih šol, ki ponujajo 

učenje v zgodnjem obdobju. Italijanščino na našem območju 

poučujemo v prvi triadi fakultativno kot interesno dejavnost, v drugi 

triadi kot neobvezni izbirni predmet, v tretji triadi pa kot obvezni 

izbirni predmet. V članku se bom osredotočila na zgodnje učenje 

predvsem v prvi in drugi triadi. K italijanščini se otroci poljubno 

vpišejo in v prvih treh razredih le ta poteka enkrat tedensko, medtem 

ko učenci od 4. do 6. razreda  obiskujejo neobvezni izbirni predmet 

po dve uri tedensko in so med letom tudi ocenjeni. Zadnji dve leti 

smo se prvič srečali z učenjem na daljavo, ko so se šole zaradi 

epidemije zaprle. V času epidemije koronavirusa in zaprtja šol je 

predvsem velik izziv predstavljalo poučevanje najmlajših, ki se učijo 

italijanščino po celostni metode učenja, tj. učenju z vsemi čuti, preko 

igre, gibanja, plesa, risanja, mimike, recitacije, pesmi do 

dramatizacije besedil. Brez pomoči IKT seveda učenja na daljavo ne 

bi bilo. V učnem načrtu za italijanščino so navedeni med razvijanjem 

kompetenc za vseživljenjsko učenje tudi digitalne kompetence, ki so 

nam prav prišle pri šolanju na daljavo. Sama sem za učence posnela 

predvsem veliko video posnetkov, ki sem jih naložila na platformo 

Youtube, da so si jih lahko ogledali kadarkoli. Poskušala sem v čim 

večji meri zavzeti vse dejavnosti, od slušnega razumevanja in 

govornih spretnosti, do bralnega razumevanja in pisnih spretnosti (to 

dvoje bolj v drugi triadi). Starši so imeli seveda poleg službenih 

obveznosti nemalo težav tudi s spremljanjem otrok med šolanjem na 

daljavo. Pouk z večjimi otroki v drugi triadi pa je potekal predvsem 

preko videokonferenčnega orodja Zoom, redko preko Teamsov ali 

Arnes VID-a. V članku želim prikazati, da je zgodnje učenje tujih 

jezikov možno tudi preko šolanja na daljavo in čeprav je delo težje, 

lahko otrokom približamo s pomočjo IKT-ja jezik na način, ki je 

podoben tudi delu v šolski učilnici, pa čeprav na daljavo. Preverjanje 

učinka (vrednotenja znanja) sem izvajala bodisi preko Zooma, preko 

oddanih nalog v spletnih učilnicah, oz. ob povratku v šolo. Pri učenju 

na daljavo sem imela predvsem cilje pri podajanju učne snovi: 

čimbolj približati jezik med šolanjem na daljavo, čimbolj slediti 

metodam celostnega načina poučevanja, četudi na daljavo, dati 

poudarek na slušnem in govornem področju, da otrok osvoji čim več 

besedišča v času šolanja na daljavo na ta način. (Bralno razumevanje 

in pisne spretnosti so prišle v poštev pri večjih otrocih, ki so bili tudi 

sami vešči dela v spletnih učilnicah). Otroci naj bi s tem obdržali stik 

z jezikom in nadomestili pouk v živo z učenjem na daljavo s čim manj 

morebitnih vrzeli v znanju. 

 

Pogled v zgodovino in sedanjost v poučevanju jezikov 

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so v Evropi začeli z 

poučevanjem tujih jezikov pri 11-tih letih, v ZDA pa med 14. in 

15.letom. Jezikovni učitelji so že takrat prišli do zaključka, da je 

poučevanje teh srednješolcev neučinkovito. V Sloveniji je bil izbran 

5. razred za začetek poučevanja tujega jezika, tako zaradi dopolnitve 
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z družbenimi vedami, kot zaradi mnenja, da so se učenci tedaj dobro 

prilagodili šolskemu okolju in so že znali dovolj materinščine. Tretji 

vzrok naj bi bil tudi veliko zanimanje za učenje tujih jezikov v tem 

obdobju nasploh (Fistrovič, 1962, str. 7–8). Maja 1956 so 

strokovnjaki v New Yorku na konferenci, organizirani s strani Modern 

Language Association, podali naslednjo izjavo: »Zdi se, da je najboljša 

doba za začetek neprekinjenega učenja drugega jezika med 4. in 8. 

letom, najintenzivnejši napredek moramo pričakovati v 8., 9. in 10. 

letu starosti.« (Foreign Language Bulletin No. 49, New York). Avtorica 

ocenjuje, da bi bilo primerneje začeti s 5. ali 6. letom, zbirali so se 

dokazi, ki zagovarjajo zgodnji začetek in ti so morali biti dobro 

utemeljeni, to so: fiziološki, psihološki, pedagoški, jezikovni in 

kulturni, ki se med seboj dopolnjujejo (Fistrovič, 1962, str. 7–8). 

 

Zgodnje učenje tujih jezikov v Sloveniji ima dolgo tradicijo. 

Regionalna dvojezičnost in poučevanje drugega jezika na 

narodnostno mešanih območjih sta dobila svoj zakonski okvir že leta 

1959. V projektih Sveta Evrope so jezikoslovci vključevali didaktiko 

jezikov in pristope v zgodnjem učenju tujih jezikov že v 80-tih letih 

(Čok, 2008, str. 22). Sicer so šole uvajale učenje fakultativnega tujega 

jezika (od 3. do 8. razreda tedanje osnovne šole) v sedemdesetih in 

zgodnjih osemdesetih letih. Pouk obveznega tujega jezika pa je bil 

omejen na obdobje med 5. in 8. razredom (Orešič, 2008, str. 24). 

Trenutno Slovenija kot članica EU uresničuje smernice, od 2015 

omogoča v prvem razredu učencem izbirni predmet tuji jezik. 

Možnost učenja v predšolskem obdobju je samoplačniška. Tuji jezik 

je v izobraževalni sistem vključen v devetletni program OŠ od 2. 

razreda dalje. Slovenija v osnovnošolskem izobraževanju ponuja več 

možnosti učenja tujih jezikov, ki se jih učenci lahko učijo kot drugi tuj 

jezik, med katerimi je tudi italijanščina (Anušić, 2020, str. 7–8). 

 

Slovenci se zavedamo pomena znanja tujega jezika. Svoje otroke 

usmerjamo v to, da so jeziki pomembni. V Sloveniji dobro sledimo 

smernicam Evropske unije, ker slovenski šolski sistem že v osnovni 

šoli omogoča učenje treh jezikov (slovenščine in dveh tujih jezikov), 

kar predstavlja dober temelj za doseganje evropskega cilja (Anušić, 

2020, str. 23). Danes učitelji posegamo tudi po novejših metodah 

poučevanja jezika, ki ne predvidevajo obvezne rabe učbenika in 

delovnih zvezkov. Z odprto in neposredno komunikacijo pri učencih 

dosežemo pričakovano motivacijo in željo, da bi se nivo znanja 

italijanščine dvignil, pomagamo si tudi z informacijsko-

komunikacijskimi tehnologijami. To pa pomeni več dodatnega dela 

za učitelja, ampak tudi prijaznejši in privlačnejši način podajanja 

znanja jezika (Čok, 2018, str. 12–13). 

 

Zgodnje poučevanje tujega jezika v šolanju na daljavo 

Didaktično-metodični pristop poučevanja otrok na razredni in 

predmetni stopnji se razlikuje, ker poteka uzaveščanje jezikovnega 

sistema otrok na različne načine. Pri otrocih razredne stopnje gre za 

celostno pridobivanje vrste novih vedenj in spoznanj: od spoznavanja 
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glasovne podobe tujega jezika, opazovanja podobnosti v pravilih 

njihove rabe do postopnega prehajanja k zavestnemu urjenju 

jezikovnih struktur tujega jezika, primerjanja jezikovne norme obeh 

jezikov (prvega in tujega) ter urejanje v jezikovni sistem. Temu 

primerne so tudi metode, strategije, tehnike poučevanja, ki 

vsebujejo: številne igre (simbolične, posnemovalne, raziskovalne), 

raba in urjenje jezikovnih struktur v sporočanjskem kontekstu (govor, 

petje, recitiranje, igranje vlog), spodbujanje tvorbe besedil po vzorcu, 

dopolnjevanje in povezovanje jezikovnih struktur (tabele, sheme) in 

nebesedni odziv (ples, gib, risanje). Učenci na predmetni stopnji pa 

zavestno spoznavajo jezikovni sistem tujega jezika, ter imajo kritičen 

in selektiven odnos do znanja (Brumen, 2004, str. 7–8). Leta 2020 

smo se učitelji in učenci ob razglasitvi epidemije Covida-19 na 

območju Republike Slovenije prvič srečali s šolanjem na daljavo oz. 

hibridnim poukom. Prvič je prišlo do vseobče rabe IKT tehnologije na 

vseh ravneh poučevanja, od 1. razreda osnovne šole do študentskih 

predavanj. Tehnologija je prisotna in integrirana v šolskem sistemu 

že dalj časa, sodobna tehnologija pa omogoča še več oblik in metod 

dela za doseganje učnih ciljev, tudi pri poučevanju tujih jezikov. Za 

uspešnejše učenje tujih jezikov je pomembno učiteljevo poznavanje 

didaktičnih pristopov, digitalna pismenost učitelja in zmožnost 

ustvarjanja ustreznih didaktičnih gradiv za učence (Krope, 2022, str. 

136–138). Pri šolanju na daljavo gre za prostorsko ločenost učenca in 

učitelja, vez med njima pa omogoča uporaba IKT tehnologije. 

Sodobna tehnologija je nepogrešljiva tudi pri poučevanju 

italijanščine, ker izboljša stopnjo pismenosti in komunikacije, 

spodbuja razvoj zmožnosti sprejemanja besedil v tujem jeziku tudi za 

najmlajše otroke, poslušanje in branje. Prav tako lahko preko IKT 

tehnologije izvajamo zgodnje učenje tujih jezikov. 

 

Zgodnje poučevanje italijanščine na daljavo (nekateri praktični 

primeri) 

Digitalni pouk seveda nikakor ne more nadomestiti poučevanja v živo 

v šoli, ampak v sili razmer smo se vsi preselili za svoje računalnike. 

Znašli na točki, ko smo morali poučevanje v šoli tako rekoč čez noč 

prenesti iz učilnic na splet. Pri tem je bilo potrebno imeti cilj, da otrok 

pridobi čim več znanja, kolikor je v tistem trenutku mogoče, in to na 

način, da se še vedno uči preko igre, gibanja, pesmi, mimike itd. To je 

bilo moje glavno vodilo tekom šolanja na daljavo. Učenci, ki imajo že 

razvite digitalne kompetence in sami poznajo delo z računalnikom in 

so vešči branja in pisanja ter so pri delu samostojni, so lahko sami 

uporabljali spletno učno okolje Moodle v Arnesovih spletnih 

učilnicah in raznorazne aplikacije. Sama sem pri delu uporabljala 

predvsem aplikacije Wordwall, Learning App, Kahoot, Quizlet in 

NearPod. Preko videokonferenčnega programa Zoom smo imeli 

približek celostnemu poučevanju v šoli. 

 

Preko Zooma se npr. zelo dobro obnese »kolo sreče« (sama sem 

uporabljala kolo iz Wordwalla ali Wheeldecide), kjer lahko preko 

kolesa utrjujemo različno besedišče, od same abecede, do barv, 
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števil, oblačil, do oblik glagolov. Ko zavrtimo kolo, učenci rešijo ali v 

skupinah ali posamezno zahtevano polje. Npr. učencem rečem 

Mettiti  … (izžrebam la camicia (srajca)) in učenci si navidezno 

oblečejo srajco. Ali Togliti (sleci)…i calzini, učenci navidezno sezujejo 

npr. nogavice. Takih iger je seveda veliko. Preko Zooma smo reševali 

npr. Kahoot, kjer se učenci tudi pomerijo v znanju med seboj. Poleg 

tega pa lahko otroci doma preko Zooma tudi fizično npr. iščejo 

predmete, lahko se gredo igrice izpadanja, pa igre na vstani/sedi itd. 

Orodje Zoom nam zelo približa učenje v učilnici in stik z učiteljem.  

 

 
Slika 1: La ruota della fortuna, i vestiti (kolo sreče, oblačila) 

Vir: https://wordwall.net/resource/34751706 

 

Čim mlajši pa so otroci, težje je delati z njimi na daljavo. Za otroke 

sem posnela precej video prispevkov, ki sem jih objavila preko 

Youtube kanala. Učenci sami namreč ne znajo v spletno učilnico brez 

staršev in tudi pouka preko Zooma je bilo z njimi zelo malo. Znašla 

sem se pred nalogo, kako učencem približati učno snov in 

italijanščino na njim primeren in ustrezen način. Podala bom nekaj 

primerov, kjer so se otroci učili italijanščine preko različnih metod 

tudi na daljavo. Vmes smo redko imeli Zoom, kjer sem z njimi tudi 

uporabila predvsem aplikacijo Wordwall. 

 

Nekaj primerov Youtube posnetkov: 

a) Igra tombole (metoda igre) preko Youtube-a, gre za slušno-

govorne spretnosti, kjer se učenec sreča z različnim besediščem 

(živali, deli telesa, oblačila), igra je zasnovana, da učenec igra igro 

»tombola« (Bingo) z nekom doma v dvojicah. Na 6 polj si igralca 

narišeta/napišeta poljubno oblačila /dele telesa/živali. Po video 

posnetku se prikažejo sličice (po sistemu žrebanja), izgovorim 

besedo, učenec jo ponovi. Če igralec ugotovi pravilne izbrane 

predmete, prečrta polje s pravilnim predmetom. Ko ugane in 

prečrta vseh šest besed, je zmagovalec. Učenec naučene besede 

in besedne zveze izgovori razumljivo. Posamezne besede in 

besedne zveze ponovi ali jih ponazori z nebesednimi izraznimi 

sredstvi. 

 

https://wordwall.net/resource/34751706
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Slika 2: Tombola, vestiti (bingo z oblačili) 

Vir: Lasten 

 

b) Učenje abecede  

S pomočjo pesmi otrok spodbuja sposobnost razločevanja 

izgovorjave, razlikuje glas in intonacijo. Na podlagi video pesmice iz 

Youtub-a »Masha e Orso« sem učencem z rokami in črkami preko 

kretenj (op.a. ne gre za uradne kretnje iz znakovnega jezika) z rokami 

predstavila italijansko abecedo. V drugem posnetku z abecedo 

najprej preberem črke na zamaških, učenci ponovijo za menoj črko, 

potem pa vsak zase (ustno, kdor želi tudi pisno) poišče besedo, ki se 

jo spomni na to črko, npr. »g« come gatto g kot gatto (mačka)).  

 

 
Slika 3: L'alfabeto (abeceda) 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 4: L'alfabeto - parte 2 (abeceda – drugi del) 

Vir: Lasten 

 

c) Igra kviz (slikovne kartice, flash cards)  

Ugibanje znanja besedišča in zbiranje točk pri kvizu. Kviz poteka kot 

v učilnici, kot bi bili v razredu, gre le za video posnetek. Učenci urijo 
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svoje znanje besedišča. Na koncu smo preverili, koliko točk so zbrali 

in kdo je bil zmagovalec. 

 

 
Slika 5: Il quiz 5. classe  (kviz za 5. r) 

Vir: Lasten 

 

d) Uporaba lutke/igrače (la mucca (kravica) Paola), učenec zloguje 

besede živali po navodilih kravice. Slušno razumevanje, urjenje 

govora in besedišča o živalih. Metoda igrače, kot vemo, je za 

mlajše učence primernejša, ker je za nekatere učence 

komunikacija s plišasto igračo lažja, s tem tudi socializacija. 

Poskusila sem jo spraviti tudi na video posnetek.  

      Raba lutke: Lutka, ki govori samo tuji jezik, je še posebej primerna    

      za poučevanje mlajših učencev. Učence spodbudi, da se z njo  

pogovarjajo v tujem jeziku, saj 'njihovega jezika ne razume', otrokom 

je včasih lažje govoriti z lutko kot z učiteljem, uporabimo pa jo lahko 

v različnih situacijah in pri različnih temah. Z lutko lahko učitelj 

prikaže dialog, ali prikaže navodila za dejavnost, ki jo bodo izvajali 

skupaj (Dagarin, 2015, str. 26). 

 

 
Slika 6: La mucca Paola, il puzzle (kravica Paola) 

Vir: Lasten 

 

e) Mimika 

Ko sem z učenci imela Zoom, je bila izvedba mimike lažja. Vseeno pa 

sem posnela tudi video, kjer npr. učenci po video posnetku pokažejo, 

kaj jih boli in ponovijo dele telesa. Pri pantomimi učenci iz nižjih 

razredov demonstrirajo besede, ki se nanašajo na določeno temo, v 

tem primeru dele telesa in bolečino v njih. 
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Slika 7: Il gioco dello specchio (igra ogledala) 

Vir: Lasten 

 

f) Pesem in gibanje 

S petjem in gibanjem učenci v nižjih razredih usvojijo največ novega 

besedišča.  

Pesem Tic, tac, piove (Tic, tac, dežuje) 

Pri pesmici iz učbenika Ambarabà 1, CD 2, posnetek 23 s pomočjo 

igrače (medvedka) prikažem vremenske pojave in hkrati utrjujemo 

dele telesa. 

S pomočjo pesmi, verzov otrok spodbuja sposobnost razločevanja 

izgovorjave, naglasa, poudarka in ritma, s tem pa pomaga razvijati 

sposobnost razlikovanja glasov, intonacije in izgovorjave (Brumen, 

2004, str. 11). Poučevanje otrok z glasbeno dejavnostjo spodbuja 

aktivno učenje jezikov, zato je potrebno otrokom olajšati ta proces s 

pomočjo širokega spektra dejavnosti in iger, za katere je značilno 

gibanje in glasba.  S tem si olajšamo učenje italijanskega ali drugega 

tujega jezika (Kos, 2019, str. 64). 

 

 

 
Slika 8: Tic tac piove (dežuje) 

Vir: Lasten 

 

 

Primer pesmi in gibanja: pri učencih je zelo priljubljena Testa, spalle, 

ginocchia, piedi, kjer utrjujemo dele telesa. 
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Slika 9: Italijanščina 2020 

                                                   Vir: Lasten 

 

g) Pripovedovanje zgodbice: 

Nella savana (v savani): iz učbenika Ambarabà 1 sem učencem 

prebrala zgodbico, pred poslušanjem pa so imeli nalogo si pripraviti 

8 sličic iz zgodbice, in ob ponovnem poslušanju tudi sami sodelovati 

pri pripovedovanju. Že od nekdaj je branje zgodb ena najpogosteje 

uporabljenih tehnik pri zgodnjem učenju tujega jezika. Zaradi svoje 

tipične sestave, ponavljajočih in hitro zapomljivih vsebin zgodbe 

predstavlja idealno sredstvo. Branje spodbuja motivacijo, četudi se 

otroci osredotočijo na zgodbo, lažje širijo besedišče in hkrati tudi 

usvajajo jezikovne strukture, boljše je naglaševanje, intonacija ter 

ritem jezika. Ob vsem tem si izboljšajo govorne in slušne sposobnosti 

za nadaljnji tujejezikovni razvoj (Krušić, 2022, str. 573–574). 

 

 
Slika 10: Nella savana (v savani) 

Vir: Lasten  

 

ZAKLJUČEK 

Pri učenju na daljavo sem preko primerov sledila metodam 

zgodnjega poučevanja italijanščine in predstavila nekaj primerov 

preko mojih ustvarjenih posnetkov. Četudi so se učenci šolali na 

daljavo, sem jim približala jezik in učenje na tak način, ki nam je bil v 

tistem trenutku na voljo. Otroci so vzdrževali stik z jezikom, 

predvsem s poudarkom na slušnem in govornem področju. Bralno 

razumevanje in pisne spretnosti so prišle v poštev pri starejših 

otrocih. Ko so se otroci vrnili v šolo, nisem opazila večjega upada 

znanja, opazila sem tudi, da so otroci redno in dosledno opravljali 

naloge, ter da je bil ta način njim primeren. Menim, da so poleg 

videokonferenc pri šolanju za najmlajše otroke najprimernejši 

posnetki, kjer otrok sliši/vidi učitelja in ohranja jezik in motivacijo za 

učenje italijanščine ali drugega tujega jezika. Za starejše otroke so 

primerne poleg videokonferenc in spletnih učilnic tudi različne 
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naloge na raznih aplikacijah. V upanju, da bo učenja na daljavo čim 

manj in da bomo imeli šolo v živo, zaključujem, da smo se med tema 

dvema letoma veliko naučili, poleg otrok tudi učitelji. Učenci pa so ob 

težjih razmerah še vedno uspešno napredovali in dosegali cilje in 

standarde znanja, tudi na daljavo. 

 

Viri in literatura 

1. Anušić, K. (2020). Stališča staršev do poučevanja tujih jezikov v zgodnjih letih 

(Zaključna projektna naloga). Univerza na Primorskem, Koper. 

2. Apicella, M. A., Madè M. (2013). Magica Italia 2. Loreto (AN): ELI. 

3. Brumen, M. (2004). Didaktični nasveti za začetno poučevanje angleškega in 

nemškega jezika. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

4. Codato, C., Cravedi, S., Dorigatti, A., Viola. M. (2007). Ambarabà 1. Firenze: 

Alma Edizioni. 

5. Čok, M. (2018). Poučevanje italijanščine kot drugega jezika v osnovni šoli 

- vloga različnih dejavnikov. Didakta, 26 (196) (2018), 12–13. 

6. Dagarin Fojkar, M. (2015). Razvijanje govornega sporazumevanja v tujem 

jeziku pri mlajših učencih.  Razredni pouk, 17(3), 24–28.  

7. Fistrovič, K. in Kordaš, M. (1962). Tuji jeziki za otroke. Ljubljana: Državna 

založba Slovenije. 

8. Kos, I. (2019). Zgodnje učenje italijanščine preko glasbe (magistrsko delo). 

Univerza na Primorskem, Koper. 

9. Krope, K. (2022). Sodobna tehnologija pri angleščini (na daljavo) za 

poučevanje, učenje in vrednotenje znanja. Mednarodna konferenca EDUizziv 

»Aktualni pristopi poučevanja in vrednotenja znanja« (str. 135–146). 

Ljubljana: EDUvision.  

10. Krušič, K. (2022). Angleške slikanice v okviru poučevanja angleščine v 1. triadi. 

Mednarodna konferenca EDUizziv »Aktualni pristopi poučevanja in 

vrednotenja znanja« (str. 569–580). Ljubljana: EDUvision.  

11. Zbornik povzetkov: Mednarodna konferenca »Zgodnje učenje jezikov – pot do 

večjezičnosti, 28. - 29. November. Ljubljana: EUNIC Slovenija. 

12. (Volk, 2022) https://wordwall.net/resource/34751706 

13. (Volk, 2020) I VESTITI, TOMBOLA - YouTube 

14. (Volk, 2020) https://www.youtube.com/watch?v=abGtXOPfZ44 - Youtube 

15. (Dolci Melodie, 2018) Canzone dell'alfabeto ABC Italiano con + 25 Minuti di 

Canzoni per Bambini - YouTube 

16. (Volk, 2020) L'alfabeto - parte 2 - YouTube 

17. (Volk, 2020) Quiz 5. classe - YouTube 

18. (Volk, 2020) La mucca Paola - Il puzzle - YouTube 

19. (Volk, 2020) Il gioco dello specchio - YouTube 

20. (Volk, 2020) Tic tac piove - YouTube 

21. (Volk, 2020) Italijanščina 2020 - YouTube 

22. (Tinyschool italiano, 2014) Testa spalla ginocchia e piedi filastrocca dei 

bambini (Head shoulders knees and toes in Italian) - YouTube 

23. (Volk, 2020) Nella savana 2 - YouTube 

 

ALMA VOLK, prof. ital. jezika in univ. dipl. polit. 

alma.volk@guest.arnes.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dlib.si/results/?pageSize=25&language=eng&query=%27rele%253dDidakta%27
https://wordwall.net/resource/34751706
https://www.youtube.com/watch?v=u_sA9AEpp68
https://www.youtube.com/watch?v=abGtXOPfZ44
https://www.youtube.com/watch?v=DA2KdwbkYao&t=205s
https://www.youtube.com/watch?v=DA2KdwbkYao&t=205s
https://www.youtube.com/watch?v=quJrk4iaWeE
https://www.youtube.com/watch?v=OkDC71kftnw
https://www.youtube.com/watch?v=3XjbosM3U8E&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=POIYG9cMwVM
https://www.youtube.com/watch?v=-tpPyx29ac8
https://www.youtube.com/watch?v=Dc7M6hTmzZ8
https://www.youtube.com/watch?v=pBjF3PJhTZA
https://www.youtube.com/watch?v=pBjF3PJhTZA
https://www.youtube.com/watch?v=oC-NCoyzkbE
mailto:alma.volk@guest.arnes.si


569 
 

Tamara Vučković: Kje prebiva čas? 

 

Povzetek: Pričetek novega koledarskega leta in interes otrok za 

igranje z uro sta bila izhodišče za vpeljavo nove teme. Cilj projekta je 

bil otrokom približati pomen časa in osnovne časovne pojme, skozi 

doživljanje in spoznavanje literarnih del za otroke. Ker je bila letos 

ena izmed prednostnih nalog vrtca tudi naloga Z igrivimi koraki v svet 

matematike, sem pripravila nabor dejavnosti z namenom razvijanja 

matematičnega mišljenja. Otroke sem želela vpeljati v širše družbeno 

okolje in jim predstaviti poklic urarja, nato pa jih seznaniti tudi s 

sredstvi, s katerimi merimo čas. Članek opisuje dejavnosti, s katerimi 

sem želela predšolskim otrokom približati pojem časa. V teoretičnem 

delu sem opredelila pojem čas, nekaj besed sem namenila uram skozi 

čas ter opisala delovanje ure. Osredotočila sem se tudi na 

načrtovanje dejavnosti in na kratko definirala igro, ki ima v 

predšolskem obdobju zelo pomembno vlogo. V praktičnem delu so 

predstavljene aktivnosti, ki sem jih z otroki izvajala v oddelku.  

 

Ključne besede: čas, ure, izkustveno učenje, igra 

 

Abstract: The beginning of the new calendar year and children's 

interest in playing with the clock were the starting point for 

introducing a new theme. The goal of the project was to bring 

children closer to the meaning of time and basic time concepts, 

through experiencing and learning about literary works for children. 

Since one of the priority tasks of the kindergarten this year was also 

the task Taking playful steps into the world of mathematics, I 

prepared a set of activities with the aim of developing mathematical 

thinking. I wanted to introduce the children to the wider social 

environment and introduce them to the profession of a watchmaker, 

and then introduce them to the means by which we measure time. 

The article describes the activities with which I wanted to bring 

preschool children closer to the concept of time. In the theoretical 

part, I defined the concept of time, dedicated a few words to watches 

over time, and described the operation of the watch. I also focused 

on activity planning and briefly defined play, which plays a very 

important role in the preschool period. In the practical part, the 

activities that I carried out with the children in the department are 

presented. 

 

Keywords: time, lessons, experiential learning, play 
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UVOD 

Že v mesecu decembru je ena izmed deklic v vrtec vsakodnevno 

prinašala ročno uro, ki je pritegnila zanimanje ostalih otrok iz 

skupine. Otroci so za uro pokazali veliko zanimanje, zato sem 

otrokom prisluhnila in izhajala iz njihovih interesov.  Pri načrtovanju 

sem veliko pozornosti namenila željam in predlogom otrok. Ponudila 

sem jim dejavnosti, kjer so skozi igro preko različnih tehnik z lastno 

aktivnostjo prišli do novih spoznanj v povezavi s časom in urami. 

Dejavnosti sem smiselno povezala tudi z ostalimi področji kurikula. 

Otrokom sem omogočala izražanje lastnih zamisli, idej in predstav.  

 

Čas v otroštvu  

Otroški čas je čas, ko se še ne zavedaš, da si srečen. Zate skrbijo in te 

bolj ali manj negujejo. Tebi to ni mar. Važno je, da si sit, da ti je toplo 

in prijetno. Kadar ni tako, jokaš in opozoriš okolico, da ti posveča 

premalo časa. Ti potrebuješ pozornost, hočeš rasti. Naučiš se sedeti, 

stati. Narediš prve korake. Govoriš prve besede. Pridobivaš prve 

vtise. Smejiš se in veseliš ter stopiš v nov čas (Sernec, 1991, str. 5). 

Čas je ključni strukturni element v današnji družbi. Določa 

načrtovano naravo ekonomije, politike, kulture, komunikacije itd. 

Preučen je bil iz različnih perspektiv, kot so arheologija, geografija, 

informatika, umetna inteligenca, logika, matematika in zgodovina, 

kar je privedlo do različnih definicij tega koncepta. V tem kontekstu 

je čas opredeljen kot sestavni del merilnega sistema, ki se uporablja 

za zaporedje dogodkov, za primerjavo trajanja dogodkov in 

intervalov med njimi. Kompetence, povezane s časom, se zato 

obravnavajo kot kompetence in veščine, povezane z merjenjem in 

beleženjem prehoda in trajanja časa npr. odčitavanje časa z ure, 

uporaba koledarjev in časovnega traku ter merjenje časovnih 

intervalov (Bajt, 2020). 

 

Stoletja so ljudje večinoma merili čas na podlagi gibanja sonca ali z 

velikimi, mehanskimi urami z nihalom. Potreba po natančnem in 

prenosnem merjenju časa se je pojavila šele v 17. in 18. stoletju, ko 

so pri dolgih čezmorskih potovanjih zaradi navigacije potrebovali 

način za izračunavanje zemljepisne dolžine. Do nedavnega so bile 

stenske in žepne ure mehanske, danes pa je bolj razširjeno 

elektronsko merjenje časa (Mažgon, 2002, str. 40). 

 

Zgradba ure 

Pri urah z mehaničnim pogonom premika kolesce energija vzmeti. 

Zobata kolesca zavrtijo minutni kazalec dvanajstkrat hitreje kot urni 

kazalec. Nihalo ali kakšna druga naprava skrbi, da se zobniki oziroma 

kazalci premikajo enakomerno hitro. Pri urah na električni pogon 

premika kazalce elektromotor. V stolpni uri z nihalom je zobčnik, ki 

mu pravimo zaskočno kolo. Zaskočno kolo poganja spiralna vzmet, ki 

je navita okrog glavne osi. Utež, ki se počasi spušča proti tlom, 

sprošča energijo, ki poganja urni mehanizem. Vrtenje zaskočnega 

telesa uravnava kotvica, ki niha sem in tja ter je povezana z nihalom. 

Nihalo niha zelo enakomerno, zaskoka kotvice pa skladno z nihalom 
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uravnavata vrtenje zaskočnega kolesa. Zaskočno kolo se vrti zelo 

enakomerno, z njim pa so preko zobnikov povezani tudi kazalci 

(Ardley, 1990, str. 16). 

Načrtovanje dejavnosti  

Pri načrtovanju dejavnosti v povezavi s časom in urami sem za 

izhodišče uporabila nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, ki 

nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih. V Kurikulumu za vrtce so 

predstavljeni cilji Kurikula za vrtce in iz njih izpeljana načela, globalni 

cilji ter iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih. Predlagani so 

primeri vsebin in dejavnosti na posameznih področjih (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 7). 

 

Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove 

sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno 

okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in 

navad. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi 

pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju. Področje postopoma 

razvija naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, 

zmožnosti za uvidevanje in reševanje problemov, postavljanje 

hipotez, klasificiranje, iskanje ter povzemanje bistva in pomena ter 

oblikovanja konceptov . Ti procesi pri otroku potekajo nezavedno, 

vendar so hkrati osnovne znanstvene metode v naravoslovju 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 5). 

 

 

Globalni cilji: 

− doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni 

raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih 

razsežnostih, 

− spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe, 

− spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na 

področju tehnike in tehnologije. 

 

Cilji: 

− otrok odkriva različna gibanja glede na trajanje in hitrost, 

− otrok razvija predstavo o tem, kdaj se je nekaj zgodilo in o 

zaporedju dogodkov, 

− otrok doživlja čas kot trajanje neke dejavnosti in spoznava 

merjenje časa.  

 

Primeri dejavnosti od 1. do 3. leta 

Otrok: 

− se igra s tehničnimi predmeti (ura, zvonec idr.); 

− biva v naravi in jo doživlja v različnih okoljih, dnevih in letnih 

časih, vremenskih razmerah, 

− opravlja zaporedne dejavnosti pri vsakodnevnih rutinskih 

opravilih (npr. si umije roke in gre jest, si obleče pižamo in gre 

spat). 
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Primeri dejavnosti od 3. do 6. leta 

Otrok: 

− opazuje spremembe v daljšem časovnem obdobju (opazovanje 

sebe, drevesa parka, rasti rastlin, živalskih mladičev, otrok), 

− primerja trajanje (kaj dolgo traja in kaj hitro mine, pričakovanje 

rojstnega dne ipd.) in ugotavlja ter napoveduje zaporedje 

dogodkov (v vsakdanjih dejavnostih, urejanje slik, nekega 

dogodka v časovno zaporedje, obnavljanje zgodbe), 

− se igra z urami, spoznava različne vrste ur (npr. vodne in peščene 

ure) in meri čas krajših dejavnosti (npr. v kolikšnem času si zaveže 

čevlje).  

 

Povezava med področjema narava in matematika 

»Otrok pri naravoslovju veliko prireja in prešteva. Že ožje okolje, kot 

je dvorišče vrtca, cvetlične grede, bližnji gozd, ponuja tovrstne 

dejavnosti za štetje predmetov z razumevanjem. Otrok opazuje in 

raziskuje pri tem pa zbira predmete in materiale, ki jih primerja in 

razvršča v sestavljanke ali zbirke. Prav tako opazuje spremembe v 

daljšem časovnem obdobju in niza zaporedje dogodkov. S števili se 

seznanja tudi ob spoznavanju ur in časa« (Amon, 2012). 

 

Vloga odraslih in pomen igre v predšolskem obdobju 

Vzgojitelj ali pomočnik vodi pogovor o različnih dejavnostih, ki se 

otrokom zdijo dolgočasne ali kratkočasne (čakanje in igranje). 

Pozornost usmerja na časovno zaporedje dogodkov. Za urejanje 

zaporedja dogodkov so uporabne slikanice ali stripi, pripovedovanje 

zgodb v napačnem časovnem zaporedju ipd. Vzgojitelj ali pomočnik 

vzgojitelja uporablja izraze včeraj, pred tem, potem ipd. (Kurikulum 

za vrtce, 1999, str. 55–63). Otrokova osnovna aktivnost je igra, ki 

zajema različne dejavnosti, preko katerih se razvija in uči (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2001). Otroška igra je tista dejavnost, ki najbolj na 

naraven način združi temeljna načela predšolske vzgoje. Otroška igra 

je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni odnos do 

realnosti in ki je notranje motivirana, svobodna in odprta ter za 

otroka prijetna. (Kurikulum za vrtce,1999, str. 19). 

 

Primer dobre prakse 

V oddelku namenjam veliko pozornosti počutju otrok. Velikokrat se 

usedemo v krog, kjer imajo možnost pripovedovati o svojih občutjih 

in tudi o preteklih dogodkih. Tokrat sem pogovor navezala na dolgčas 

v prostem času. Kot uvodno motivacijo sem imela pripravljeno 

deklamacijo Tika taka (N. Grafenauer). Sledila je doživljajska pavza, 

nato pa so otroci sami ugotovili, da deklamacija govori o dečku, ki 

nima časa. Sodelovali so v pogovoru o času in pripovedovali o 

izkušnjah v povezavi s časom in urami. Na ta način sem lahko tudi 

ugotovila, predznanje otrok o izbrani vsebini.  

 

TIKA-TAKA (N. Grafenauer) 

Pedenjped spet nima časa, 

Kar naprej se mu mudi. 

Uro jemlje izza pasa, 
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Ne odmakne z nje oči.  

 

Vsak trenutek jo navija 

In prislanja na oko. 

Nekaj v njej močno razbija, 

Dan za dnem, 

Noč za nočjo. 

 

Dolgi Miha, griža tanka, 

Po številčnici koraka, 

Z nogo bije brez prestanka: 

Tika-taka, tika-taka. 

 

Nato sem se osredotočila na področja, ki jih otroci ne razumejo in ne 

poznajo. Skupaj smo se odpravili v knjižnico, kjer smo si izposodili 

knjige na temo časa in ur. V naši igralnici smo knjižni kotiček 

preuredili tako, da smo stare knjige zamenjali s knjigami, ki so se 

navezovale na aktualno temo. Otroci so aktivno raziskovali, listali 

knjige, opazovali slike različnih ur in tudi meni navdušeno kazali 

izbrane knjige in zanimivosti.  

 

Da bi otroci doživeli izkustveno učenje, sem organizirala obisk pri 

urarju. Obiskali smo urarstvo, kjer nam je urar predstavil svoj poklic 

in ure, ki jih popravlja in prodaja. Ogledali smo si notranjost ure, 

kolesca in vzmeti. Pokazal nam je tudi urarsko orodje in različne vrste 

ur. Urar je najprej pokazal žepno uro. Otrokom je povedal, da se ji 

žepna reče zato, ker jo damo v žep. Na uri je tudi veriga, z namenom, 

da ura ne pade in se ne poškoduje. Pokazal je tudi namizno uro, ki je 

tudi najstarejša ura v njegovi urarni in je stara 80 let. Otrokom je bila 

zanimiva tudi stenska ura s kukavico. Kukavica zakuka tolikokrat, 

kolikor je ura. Skupaj smo poskušali prešteti oglašanje kukavice, 

vendar so otroci komentirali, da se oglaša prehitro in je ne morejo 

dohajati, zato sem jim ob ponovnem oglašanju pomagala pri štetju. 

Nato smo urarja vprašali, kako ure delujejo. Izvedeli smo, da imajo 

nekatere ure baterijo in nam jih pokazal, nekatere ure pa delujejo na 

vzmet, ki smo jo prav tako videli. Pokazal nam je tudi urarsko orodje 

(povečevalno steklo, pinceto in kljunasto merilo). Nato sem tudi jaz 

vprašala urarja, kako so ljudje merili čas, ko ure še niso obstajale. 

Urar nam je razložil, da so takrat merili s pomočjo sonca; zapičili so 

palico in opazovali premikanje sence, palica pa je morala biti vedno 

na istem mestu. Zanimalo nas je tudi, kako so merili čas ob deževnih 

dnevih. Ena izmed deklic je pripomnila in vprašala, kako so merili čas, 

če je bila noč. Urar nam je povedal, da so obstajale tudi peščene ure, 

v katerih se je pretakal pesek. Pokazal nam je tudi razstavljeno uro in 

videli smo mehanizem ure, zobnike. Poslušali smo zvonjenje budilke. 

Otroke sem spodbudila, da lahko vprašajo urarja, kar želijo, saj veliko 

ve o urah. Vedoželjen deček se je opogumil in vprašal, katera je 

najdražja ura, nato pa so še mene spomnili, naj dam urarju uro, ki 

sem jo prinesla s seboj na popravilo. Urar nam je odkril, da je ura 

kvarčna. Otroci so bili radovedni, željni informacij.  
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V vrtcu sem želela preveriti, ali so otroci pri urarju pridobili novo 

znanje o urah. Hiteli so mi pripovedovati o vrstah ur, zapomnili so si, 

kako delujejo ure, poimenovali so urarsko orodje in celo povedali, 

kako so včasih merili čas, ko ni bilo ur. Sedaj znajo tudi poimenovati 

poklic – urar. Otrokom sem povedala, da lahko sedaj kotiček, v 

igralnici preoblikujemo v kotiček urar. Otroci so pridobili novo 

znanje, kazali interes, radovednost. Razlika med začetnim 

pogovorom in pogovorom po obisku urarja je očitna – otroci so preko 

izkustvenega učenja pridobili nove informacije in se naučili veliko 

novega o urah. V prihodnjih dneh so otroci skozi igro in aktivno 

učenje pridobivali nova spoznanja in izkušnje o času in urah.  

 

Uporaba novih spoznanj 

Dobili smo novo izkušnjo in dovolj informacij, da smo lahko ustvarjali 

svoje ure in v naši igralnici skupaj ustvarili urarsko delavnico. Urar 

nam je podaril staro uro in čisto pravi mehanizem, s katerim smo 

popestrili igro v vrtcu. Po obisku pri urarju smo si v mestu ogledali še 

visoko stolpno uro, ter poslušali in šteli njeno bitje zvonov.  

 

Tudi otroci so v vrtec pridno prinašali ure. Ugotovili smo, da obstajajo 

različne ure (ročne, žepne, stenske, budilke, stolpne, peščene ...). V 

urarski delavnici, ki smo jo skupaj oblikovali v naši igralnici, smo 

ugotavljali, kaj se skriva v uri, če jo razstavimo. Mehanizem ure in 

zobnike so otroci tudi grafično prikazali. Opazovali in popravljali smo 

mehanizem ure, našli smo veliko koleščkov, vijakov, ploščic, baterij, 

pri popravljanju pa smo si pomagali z urarskim orodjem (pinceto in 

povečevalnim steklom).  

 

 
Slika 1: Otroci raziskujejo ure 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 2: Risbe mehanizmom ure 

Vir: Lasten 

 

Skupaj smo ustvarjali različne vrste ur. Pri ustvarjanju smo spoznavali 

številke, ki nam na uri prikazujejo čas (uro). Tudi na kazalce nismo 

pozabili; ugotovili smo, da se premikajo različno hitro. Otroci so ure 
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prerisovali, barvali, sami pisali številke, narisali dele ure: veliki in mali 

kazalec, ter zapisali številke, ali pa jih poiskali v koledarju in jih izstrigli 

iz koledarja. Urili so se tudi v grafomotoriki, ko so polagali kamenčke 

na številke od 1 do 12; izbrali so si najljubšo številko v uri, nato pa jo 

okrasili s kamenčki. 

 

 
Slika 3: Urjenje grafomotorike s polaganjem kamenčkov na številke 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 4: Razstava ročnih ur 

Vir: Lasten 

Dnevno smo brali in si ogledovali različno literaturo; zanimive 

slikanice, kataloge, knjige in v njih iskali informacije. Otroci so radi 

prisluhnili pravljicam, Kje prebiva čas, Čas je velika smetanova torta, 

Godrnjava pikapolonica ... Ilustracije dnevne rutine smo urejali v 

ustrezno časovno zaporedje. Na magnetni tabli smo s pomočjo ure 

urejali številke v pravilnem vrstnem zaporedju od 1 do 12.  

                                                                              

 
Slika 5: Ogledovanje slikanic na temo ure 

Vir: Lasten 
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Slika 6: Urejanje številk v pravilnem zaporedju 

Vir: Lasten 

 

Otroci so ustvarjali ure – gradili z lesenimi gradniki, lego kockami, 

plastelinom, kjer so izražali svojo kreativnost in ustvarjalnost. Izstrigli 

so zobnike in s pomočjo lesenih palic ustvarili 3D mehanizem ure. V 

igralnici smo ustvarili veliko stolpno uro iz škatel in stensko uro iz 

obrisa naših rok. Izdelali smo tudi svoje peščene ure in opazovali, 

kako delujejo – uživali smo ob premikanju, spuščanju peska in se ob 

njej umirjali.   

 

 
Slika 7: Razstava peščenih ur 

Vir: Lasten 

 

Doživljali smo zvok budilke – pozorno smo poslušali njeno zvonjenje 

in ga nato z risanjem upodobili. Vsak dan smo si vzeli čas za gibalno 

igro Dan-noč, skozi gibalno igro Ura je 1, medved še spi pa smo se 

spontano učili štetja. S svojim telesom smo prikazali ure. Zelo smo se 

zabavali ob glasbeno-didaktični igri Iskanje budilke. Budilko smo 

skrili, otroci pa so jo morali poiskati in pri tem dobro poslušati, iz 

katere smeri prihaja zvonjenje. Po branju pravljice Čas je velika 

smetanova torta, sem otrokom pripravila didaktično igro – torto/ uro 

iz papirja; otroci so lahko preštevali deleže, spoznavali celoto in njene 

dele; kose torte so otroci poskusili pravično razdeliti med svoje 

prijatelje. 

 

ZAKLJUČEK 

Na podlagi samoiniciativnih pobud otrok o spoznavanju ur in časa 

sem načrtovala dejavnosti, kjer so otroci lahko skozi igro in s 

spodbudnimi sredstvi lahko postali aktivni raziskovalci. Mislim, da 
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smo izbrano tematiko skupaj z otroki izpeljali celo visoko nad 

pričakovanji. Otroci so se skozi aktivno učenje in konkretne izkušnje 

naučili veliko novega o urah. Naučili so se novih izrazov v povezavi z 

urami, zdaj znajo našteti različne vrste ur, skozi igro so utrjevali 

številke 1–12, pa tudi na področju umetnosti so lahko izražali svojo 

ustvarjalnost. Upoštevala sem otrokov celosten razvoj in vseskozi 

povezovala vsa področja kurikula v povezavi s temo. Na področju 

gibanja in ob gibalni igri Ura je 1, medved še spi, ki se je otroci še 

vedno razveselijo, pa smo na čas kar malo pozabili. 
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Mojca Zadravec: Kaj ima čajanka s snovmi in zmesmi? 

 

Povzetek: Poučevanje po načelih formativnega spremljanja in 

medpredmetnega povezovanja se mi zdi ključno za sodoben pouk, 

pri katerem je učenec v aktivni vlogi. Ko učitelj skupaj z učenci jasno 

določi namene učenja in uspešnosti, učenci prevzamejo večjo 

odgovornost za samostojno učenje. Učenci so tako bolj motivirani za 

delo in sodelujejo pri načrtovanju dejavnosti. Učencem je treba 

zagotoviti take učne pogoje, da lahko razvijajo svoje strategije 

učenja. Medpredmetno povezovanje pouk obogati in znanje 

povezuje na različnih ravneh. Znanje, pridobljeno na tak način, je 

trajnejše in vsak učenec je lahko uspešen, kar vpliva na njihovo 

pozitivno samopodobo. V članku predstavim primer poučevanja po 

načelih formativnega spremljanja in medpredmetnega sodelovanja, 

ki temelji na učnem sklopu Snovi in zmesi.  

 

Ključne besede: formativno spremljanje, medpredmetno 

povezovanje, učna uspešnost 

 

Abstract: Teaching according to the principles of formative 

monitoring and cross-curricular integration, seems to me to be the 

key to a modern classroom in which the student plays an active role. 

When the teacher and the students clearly define learning and 

performance objectives, students take more responsibility for their 

own learning. This helps students to be more motivated and involved 

in the planning of activities. Students need to be provided with 

learning conditions that allow them to develop their own learning 

strategies. Cross-curricular integration enriches lessons and connects 

knowledge at different levels. The knowledge gained in this way is 

more lasting and every student can be successful, which has a 

positive impact on their self-image. In this article, I present an 

example of formative monitoring and cross-curricular collaboration 

based on »the Substances and Mixtures« learning strand. 

 

Keywords:  formative monitorning, cross-curricular integration, 

learning achievement 
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UVOD 

Kot učiteljica razrednega pouka poučujem vse predmete, ki jih 

predpisuje predmetnik za 4. razred. V 22 letih prakse, poučevanja od 

1. do 5. razreda, prav tako v kombiniranih oddelkih, človek na 

profesionalni ravni rabi neke nove izzive. Z izobraževanjem o 

formativnem poučevanju in z vključitvijo v razvojno nalogo 

Spodbudna učna okolja 21. stoletja, se je moj način dela in 

poučevanja spremenil in nagradil. Mnogo več časa namenjam 

vprašanju, kako učence spodbuditi k čim večji aktivnosti, kako se zna 

kdo učiti in ali uporablja dobre učne strategije. Prav tako imam kot 

razredna učiteljica prednost, saj lažje omogočim medpredmetno 

povezovanje, saj poučujem vse predmete. Otrokom poskušam 

omogočiti čim več sodelovalnega učenja ter individualiziranega 

pouka, kar se mi zdi prednost poučevanja v manjših razredih kot jih 

imamo na naši šoli. Poskušam ustvariti pogoje, da učenci razvijajo 

svoje strategije učenja in uporabljam elemente formativnega 

poučevanja.  

 

Učna uspešnost je v veliki meri odvisna od tega, kako se zna kdo učiti, 

ali uporablja dobre, kakovostne pristope in strategije, kako zna 

informacije, ki jih dobi o rezultatih svojega učenja, vgraditi v 

izboljšanje svojih učnih postopkov in ali o svojem učenju sploh 

razmišlja (Marentič Požarnik, 2021, str. 177). 

 

 

Poučevanje po načelih formativnega spremljanja 

Wiliam (2013, str. 123) opisuje formativno spremljanje kot » most 

med učenjem in poučevanjem« pri čemer izpostavlja pet ključnih 

strategij:  

1. Razjasnitev, soudeleženost pri določanju in razumevanje 

namenov učenja in kriterijev za uspeh, 

2. priprava takšnih dejavnosti v razredu, s katerimi je mogoče 

pridobiti dokaze o učenju, 

3. zagotavljanje povratnih informacij (tudi od učenca k učitelju), ki 

učence premikajo naprej, 

4. aktiviranje učencev, da postanejo drug drugemu vir poučevanja, 

5. Aktiviranje učencev za samoobvladovanje njihovega učenja. 

 

Zdi se mi pomembno, da učencev ne silim h klasičnemu učenju, 

ampak sem v vlogi usmerjevalke na poti do ciljev, ki so si jih zastavili 

na začetku učne poti. Učenci so v tem procesu aktivni , samostojni in 

ne le pasivni poslušalci kot pri klasičnem frontalnem pouku. Delajo v 

razredu več kot učitelj. Ker učenec lahko sam izbira svojo učno pot, 

je velikokrat bolj motiviran kot pri frontalnem pouku. To sicer še ne 

pomeni, da se vsega nauči sam in da ni učiteljeve razlage. Gre za 

postopno uvajanje samokontrole in samoregulacije učenja.   

 

Svoje znanje lahko učenci dokazujejo na različne načine in ne zgolj s 

pisnimi ocenjevanji znanja, kar pomeni, da se lahko dokaže in doseže 

osvojene cilje vsak posameznik v razredu. Tako učenje je velikokrat 
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socialno in sodelovalno. Pri tem je pomembno, da učenec doseže 

najboljši učinek pri učenju ter hkrati pomaga drugim članom pri tem, 

da razumejo učno snov in da uspešno sodelujejo.  Učenci se učijo 

drug od drugega in pa samostojno. Na tak način so učenci v 

neposredni interakciji drug z drugim in uporabljajo sodelovalne 

veščine za delo v skupini (poslušanje, potrpežljivost, ustrezna pomoč 

sošolcem). Učiteljeva vloga je pri tem spodbujevalna. Učence 

motivira, da sodelujejo z drugimi, izmenjujejo svoje izkušnje in 

razvijajo komunikacijske veščine. Da učenec ve in zmore delovati in 

sodelovati, se mi zdi izjemnega pomena. Kot primer naj navedem, da 

na Danskem že od zgodnjega otroštva otroci sodelujejo v skupinskih 

projektih, saj se na tak način učijo pomagati drugim in sodelovanja v 

skupini. Ti otroci ponavadi nimajo težav s skupinskim sodelovalnim 

učenjem in je z njimi preprosto sodelovati (Alexander in Sandahl, 

2016, str. 143–144). Prednosti sodelovalnega učenja je kar nekaj. 

Najbolj pomembna se mi zdi večja aktivnost učencev in pa da učenci 

včasih učno snov bolje razumejo preko razlage vrstnika. Ne smemo 

pa pozabiti niti na to, da se ob tem učijo kritičnega vrednotenja idej. 

 

Medpredmetno povezovanje 

Učenje učnih vsebin z medpredmetnim povezovanjem je učencem 

mnogo bolj zanimivo in življenjsko blizu. Vsaj tako kažejo moje 

izkušnje s poučevanjem na razredni stopnji. » Medpredmetno 

povezovanje je nastalo zaradi težnje po doseganju večje kakovosti 

pouka in prilagajanja načinov poučevanja sodobnim spoznanjem o 

naravi učenja, upoštevajoč učenčevo celostno spoznavanje učne 

stvarnosti« (Žibert, 2007, str. 28). Izkušnje kažejo, da učenci zaradi 

medpredmetnega povezovanja učnih vsebin dosegajo boljše učne 

uspehe, izražajo bolj kakovostne medsebojen odnose, večjo 

zavzetost za učenje, izkazujejo samozavest, imajo boljši priklic in 

razumevanje učnega gradiva, hkrati pa so zmožni povezovati učne 

spretnosti s posameznih predmetnih področij (Sicherl Kafol, 2008). 

Kromljanc (2015) izpostavlja, da mora imeti učenec pri pouku učno 

priložnost, ki omogoča: 

− lastni premislek o znanju (poznavanju učne snovi) oz. o 

izboljšanju lastnega predznanja ter pozitivno vplivanje na znanje 

sošolcev, 

− (u)videti svojo miselno podobo (o snovi, ki jo učenec preučuje) in 

jo primerjati z miselnimi podobami drugih oz. alternativami, 

− aktualno medsebojno povratno informiranje o delovanju 

raziskane snovi in o koristi navodil, ki jih je prejel. 

 

Načrtovanje medpredmetnega poučevanja učnih vsebin od učitelja 

zahteva dobro poznavanje učnih načrtov za vse predmete. 

Medpredmetne povezave učnih vsebin morajo biti premišljene. 

Uresničevanje medpredmetnega povezovanja predpostavlja 

poglobljeno in sistematično načrtovanje skupnih procesov učenja, ki 

so v učnih načrtih predvideni na ravni povezovanja vsebin, konceptov 

in procesnih znanj. Medpredmetne povezave učnih vsebin morajo 

potekati smiselno in na temelju asociativnih povezav, ki pa ne 
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zanemarijo posebnosti specialno-didaktičnega načrtovanja 

posameznih učnih predmetov (Sicher Kafol, 2008). V nadaljevanju 

članka bom podrobneje predstavila, kako sem s poučevanjem po 

načelih formativnega spremljanja in medpredmetnim povezovanjem 

treh učnih predmetov načrtovala zanimivo in predvsem za učence 

aktivno učno pot, na kateri smo preučevali snovi in zmesi. 

 

Pojma snovi in zmesi v 4. razredu 

Pri naravoslovju in tehniki obravnavamo v 4. razredu pri učnem 

sklopu  Svet snovi naslednje učne snovi: Snovi, Snovi razvrščamo po 

njihovih lastnosti, Nevarne snovi, Snovi tudi shranjujemo, Zmesi, 

Zmesi lahko ločujemo. Ta učni sklop je bil temelj medpredmetnega 

povezovanja z učnimi sklopi ostalih predmetov, in sicer slovenščine, 

likovne umetnosti ter razredne ure. Medpredmetne povezave so 

potekale skozi različne dejavnosti pri omenjenih predmetih.  Z učenci 

smo po korakih formativnega spremljanja najprej določili namene 

učenja in potem zbirali ideje, kako jih doseči, kako osvojiti kriterije 

uspešnosti, ki smo jih zapisali v uvodni uri. Dobili smo idejo, da bi 

priredili čajanko, kajti tudi piškoti so zmes. Tako smo našemu 

celotedenskemu delu pri naravoslovju in tehniki, slovenščini, likovni 

umetnosti in razredni uri dali preprost naslov »Kako je čajanka 

povezana s snovmi in zmesmi?» V okviru predmeta naravoslovje in 

tehnika smo podrobneje raziskali snovi, zmesi in ločevanje le teh. Pri 

slovenščini smo se naučili pisati uradno vabilo. Vabilo smo ustrezno 

likovno opremili pri likovni umetnosti. Pri razredni uri pa smo se 

pogovarjali o bontonu, predvsem obnašanju pri obrokih. 

 

Raziskovanje snovi in zmesi  

Z učenci smo s pomočjo namenov učenja na tablo zapisali kriterije 

uspešnosti. Učenci pri oblikovanju namenov učenja in kriterijev 

uspešnosti postanejo bolj motivirani, aktivni in bolj osredotočeni na 

učenje. Prevzamejo bistveno več odgovornosti za svoje učenje. Res 

pa je, da predvsem pri mlajših učencih učitelj vodi in pomaga 

oblikovati pomembne kriterije. 

Kriterije vedno zapišemo na en del table, da so vidni skozi celotno 

učno pot. Zapisali smo, da bomo uspešni, ko bomo:  

− znali razvrstiti, uvrstiti in urediti snovi po njihovih lastnostih 

(gnetljivost, stisljivost, trdota, gostota), 

− na primerih pojasniti povezanost lastnosti snovi z njihovo 

uporabo. 

− Pojasnili tehnične in tehnološke lastnosti gradiv (npr. trdnost, 

prepustnost, cepljivost, gnetljivost). 

− ločili med pojmom trdo in trdno. 

− razložili pomen simbolov za označevanje nevarnih snovi ter jih 

prepoznajo na izdelkih za vsakdanjo rabo (jedko, vnetljivo, 

strupeno, nevarno za vodno okolje idr.). 

− dokazali, da segrevanje in ohlajanje povzročata spremembe 

lastnosti snovi. 
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− vedeli, da so snovi pri različnih pogojih lahko v trdnem, tekočem 

in plinastem stanju. 

− dokazali, da segrevanje in ohlajanje povzročata spremembe 

lastnosti snovi. 

− prikazali na primerih, da se zmesi lahko ločijo na različne načine 

in da nekatere zmesi težko ločimo na sestavine. 

− opisali nekaj primerov  mešanja in ločevanja snovi v naravi. 

 

Učenci so izbrali delo v paru oz. trojkah. V skupinah so raziskovali in 

razmišljali, kaj so snovi, kaj so zmesi. Proučevali so znake za nevarne 

snovi. Snovi so praktično razvrščali po trdoti. Na praktičnih primerih 

so ločevali zmesi na različne načine. Kuharski recept za piškote so 

zapisali na naravoslovni način. Učence sem tekom raziskovanja, 

samostojnega učenja usmerjala z različnimi vprašanji in jim dajala 

takojšnjo povratno informacijo o njihovem delu. Vprašanja vedno 

oblikujem tako, da na podlagi le teh morajo utemeljevati svoje 

ugotovitve in povezati predhodno znanje. Poskušam čim manj 

razlagati, pojasnjevati. Dokazi, ki so nastali tekom učne poti, so bili 

plakati, praktična predstavitev poskusov ločevanja zmesi, plakat 

kuharskega recepta zapisanega na naravoslovni način, križanka na 

temo snovi, učni list na temo zmesi in ločevanje zmesi, ki smo ga 

uporabili za utrjevanje znanja. Učenci so sami glede na svoje 

zmožnosti in ideje odločali, katere dokaze o učenju bodo predstavili 

v razredu. 

 

Vabilo na čajanko  

Pred nami je bila še ena naloga. Za čajanko smo se naučili zapisati 

vabilo. Najprej smo si ogledali 3 primere že zapisanih vabil. Dve 

uradni in eno neuradno vabilo. Ugotavljali smo, kaj mislimo, da mora 

biti zapisano na vabilu. Kaj kmalu smo ugotovili, da se eno razlikuje 

od ostalih dveh in pojasnili, zakaj. Na tablo zapisali vse pomembne 

podatke o vabilu in družno oblikovali kriterije uspešnosti. Zapisali 

smo, da bomo vabilo uspešno zapisali takrat, ko bomo vključili 

podatke: 

− kdo vabi, 

− komu je namenjeno, 

− na kateri dogodek vabimo, 

− kdaj se bo dogodek odvijal, 

− bomo zapisali podatke pravopisno pravilno. 

 

Vsi učenci so napisali vabilo. Dodatna naloga je bila, da ga tudi 

likovno opremijo. Tudi glede tega smo se dogovorili, da morajo biti 

motivi povezani z načrtovanim dogodkom. Odločili smo se, da bodo 

prišli v poštev motivi cvetja, čajnih skodelic, piškotov. Uporabljali 

bomo nežne, tople barve. Motivi bodo pobarvani natančno. 

Uporabili bomo flumastre, suhe barvice, ali pa oboje. Vsa vabila smo 

razstavili v razredu, da smo si jih lahko vsi ogledali. Preverili smo, ali 

so upoštevali kriterije uspešnosti. Prav tako je vsak učenec moral 

najti nekoga iz razreda za sovrstniško povratno informacijo. Učenci 

so tega vešči, saj ko pouk poteka po načelih formativnega 
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spremljanja, se naučijo dati povratno informacijo na tak način, da 

upoštevajo kriterije uspešnosti, da povratna informacija ni žaljiva, 

ampak objektivna. Nato smo tajno izglasovali zgolj eno, ki je dobilo 

največ glasov. To vabilo smo odnesli ravnateljici, ki smo jo povabili na 

čajanko.  

 

 
Slika 1: Primer vabila 

Vir: Lasten 

 

Peka zmesi – piškotov 

Učenci so imeli za domačo nalogo prinesti v šolo preprost recept za 

piškote. Ob tej priložnosti, ko je bilo pred nami kar nekaj receptov, 

smo se dodatno naučili, katere dele ima kuharski recept, da lahko 

potem posameznik za recept uspešno uporabi. Ker je bilo težko 

izbrati, katerega bomo uporabili, smo se spet poslužili tajnega 

glasovanja. Izbrana sta bila dva recepta z največ glasovi. To sta bila 

recept za preproste piškote in orehove rogljičke. Za lažjo organizacijo 

in samo delo, sem učence razdelila v dve skupini. Učenci so po 

skupinah pregledali in prebrali recept, določili, kdo bo prinesel katero 

sestavino. Naslednji dan smo se lotili peke piškotov. Najprej smo 

pripravili učilnico in pripomočke, umili roke ter nadeli predpasnike. 

Učenci so si v skupinah skrbno razdelili naloge. Dva sta mesila testo, 

dva tehtala in dodajala sestavine ter dva valjala zgneteno testo. 

Izrezovanja z modelčki so se pa lotili vsi, tudi oblikovanja orehovih 

rogljičkov. Tukaj so nam prišle prav izkušnje peke od doma. Nekatere 

učenke so res vešče in so skrbno dajala navodila fantom, ki se peke 

piškotov še niso nikoli lotili. Največ težav so imeli z gnetenjem testa. 

To so počeli ročno in je bilo potrebno kar nekaj truda, da je iz sestavin 

nastalo voljno testo. Pri vstavljanju pekačev v pečico in iz nje, sem 

zaradi varnosti otrok pomagala jaz. Piškoti so odlično uspeli. Nekaj 

smo jih poskusili, ostale smo dali v posebno škatlo za piškote in na 

varno mesto do naslednjega dne. Učenci so bili navdušeni in 

predvsem presenečeni, kako je bilo zabavno in kako dobri so piškoti. 

 

Razredna ura v znamenju bontona 

Pri razredni uri smo se pogovarjali o bontonu nasploh. Nekaj znanja 

so učenci že imeli, saj smo na začetku šolskega leta imeli to učno 

temo pri predmetu družba. Že takrat smo si iz knjižnice izposodili kar 

nekaj knjig na to temo. Tako da nam to področje ni bilo neznano. V 
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tej uri smo se pa podrobneje posvetili pripravi mize za kakšen 

poseben dogodek in pa obnašanjem pri obrokih ter pravilne uporabe 

jedilnih pripomočkov. Dogovorili smo se, da bomo mize prekrili z 

belimi namiznimi prti. Na mize bomo postavili manjše vaze s cvetjem. 

Ker je bilo konec maja, so bile v polnem razcvetu ravno vrtnice. Tisti 

učenci, ki so doma imeli vrtnice, so se dogovorili, da prinesejo majhne 

šopke v šolo. Ker smo načrtovali res poseben dogodek, so učenci 

predlagali, da bi si za pitje čaja prinesli malce bolj posebne skodelice. 

Vsi pa nimamo radi enakega čaja, zato je padel še dogovor, da vsak 

prinese dve vrsti svojega najljubšega čaja.  

 

Čajanka 

Na dan čajanke so učenci samostojno pripravili učilnico. Vse mize so 

potisnili skupaj, da je nastala ena velika podolgovata miza. Prekrili so 

jo z belimi prsti in dodali vazice z vrtnicami. Za piškote so prinesli 

posebna stojala za torte in nanje lično naložili piškote dveh vrst. Na 

mizo so dali tudi sladkornice in čajne žličke. Pripravili so si skodelice, 

ki so jih prinesli v šolo in posebno mesto pri mizi za ravnateljico. Za 

vročo vodo sem poskrbela jaz. Ko se nam je pridružila ravnateljica, se 

je čajanka začela. Učenci so si pripravljali svoje najljubše čaje in 

grizljali piškote. Potekal je sproščen pogovor. Ravnateljici so pojasnili, 

zakaj smo sploh pripravili čajanko in kako so piškoti ter priprava čaja 

povezani z učno snovjo pri naravoslovju in tehniki. Prav tako so želeli, 

da si ogleda tudi ostala vabila za čajanko, ker so bila res čudovito 

likovno opremljena.  

 
Slika 2: Čajanka 

Vir: Lasten 

 

Samoevalvacija učencev in zaključek učne poti 

Samovrednotenje je zmožnost presoje lastne uspešnosti. Po 

pregledu dokazov, ki so nastali na poti učenja, te primerjajo s kriteriji 

uspešnosti, ki smo jih zapisali v uvodni uri. Razmišljajo o tem, v 

kolikšni meri so bili uspešni, kaj bi mogoče spremenili in ali bi se te 

učne poti lotili na čisto drugačen način. Učenci se skozi 

samovrednotenje naučijo realno oceniti svoje dosežke. Tako tudi 

sprejemajo odgovornost za svoje ravnanja tekom učenja in gradijo na 

samozavesti, da učne naloge zmorejo popolnoma samo ali pa v 

manjših skupinah. Učenci se tekom pouka največ samovrednotijo s 

pomočjo » semaforja«, ki je tristopenjski. Zelena barva pomeni, da 

učenec dosega kriterij uspešnosti. Rumena barva pomeni, da učenec 

sicer dosega kriterij uspešnosti, vendar v svoje znanje ni prepričan, 

ali pa bi pri utemeljitvi potreboval namige.  Rdeča barva pa pomeni, 

da učenec ne dosega kriterija uspešnosti. Moja praksa kaže, da s 

poučevanjem po načelih formativnega spremljanja, večina učencev 

na koncu predelanega učenega sklopa dosega zeleno barvo. Redko 
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kdo rumeno, rdeča pa se pojavi izredno malokrat. Na tak način smo 

vrednotili znanje pri predmetu naravoslovje in tehnika in pri 

predmetu slovenščina. Na koncu učne poti velikokrat uporabimo tudi 

nedokončane stavke. Učenci dobijo listič, na katerem so zapisani 

nedokončani stavki, ki jih učenci dopolnijo s svojimi razmišljanji po 

končani učni poti. Zapišejo, kaj jim je uspelo, ob čem so najbolj 

uživali, kaj jim ni uspelo, kaj jim je bilo težko in kaj bi še povedali ob 

koncu tega učnega sklopa. Tako so učenci zapisali, da jim je bilo 

nadvse zanimivo, kako smo snov pri naravoslovju in tehniki povezali 

s pripravo čaja in peko piškotov. Naučili so se, kako se primerno 

obnašati pri mizi in kako pripraviti mizo za poseben dogodek. Vtisi 

vseh učencev so bili pozitivni. 

 

ZAKLJUČEK 

Po uspešno izpeljanem tednu pouka sem mnenja, da učenci s 

poučevanjem po načelih formativnega spremljanja in 

medpredmetnega povezovanja učno snov bolje, lažje in uspešneje 

predelajo in pridobijo novo znanje. To znanje je trajnejše, saj učenci 

aktivno sodelujejo pri načrtovanju učne poti. Sami izberejo, na kak 

način bodo predstavili dokaze o učenju. Vtisi in misli, ki so jih učenci 

zapisali na listke samovrednotenja, mi dokazujejo, da so učenci bili 

motivirani za tak način dela. Na koncu učne poti so bili uspešni in tako 

so okrepili svojo pozitivno samopodobo. Medpredmetno 

povezovanje nam je omogočilo, da so se načrtovane dejavnosti 

prepletale in da nismo bili časovno omejeni na eno ali dve učni uri. S 

takim načinom poučevanja bom nadaljevala tudi v prihodnje, saj se 

mi zdi, da so vsi učenci v razredu aktivni po svojih zmožnostih, izbirajo 

lahko individualne učne poti, predvsem pa je potem njihovo znanje 

trajnejše. 
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Mateja Zupan: Motivacija, pozornost in ritem v glasbi 

 

Povzetek: Učno snov lahko podajamo in utrjujemo na zanimive 

načine, pri katerih so učenci motivirani za delo. Pomembno je, da so 

učenci aktivno vključeni in da začutijo učiteljev interes. Snov o notnih 

višinah in trajanju je nekoliko zahtevnejša za poučevanje. Učitelji je 

ne poučujejo radi, še posebno če niso dovolj glasbeno izobraženi. 

Pogosto te vsebine obravnavajo z mnogo truda in napora. Učenci za 

učenje glasbene teorije običajno niso preveč motivirani. Če pa 

pristopimo z drugačnim načinom dela, lažje dosežemo zadane cilje. S 

spodaj prikazanimi dejavnostmi dobre prakse bodo lahko učitelji 

poleg ciljev glasbene teorije razvijali tudi različne vrste pozornosti.  

 

Ključne besede: ritem, motivacija, pozornost, poslušanje    

 

Abstract: We can introduce and refresh the subject matter in 

interesting ways, which motivate pupils for school work. It is 

important that pupils are actively included in the process and that 

they feel the teacher's interest. The subject about the pitch and 

duration of notes is somewhat more difficult to teach. The teachers 

do generally not like to teach it, especially if they are not well 

musically educated. Often they discuss these topics with much effort 

and strain. The pupils are usually not very interested in learning 

about music theory. However, if we approach the topic in a different 

manner it is easier to achieve the set goals. In case of good practice 

of the activities mentioned below, the teachers will also be able to 

develop different kinds of attention in addition to the set goals  in 

music theory. 

 

Keywords: rhythm, motivation, attention, listening 
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UVOD 

Glavni namen tega strokovnega članka je  prikazati različne 

dejavnosti pri učni uri glasbe, s katerimi boste spoznali, da je tudi 

učenje glasbene teorije lahko učencem zabavno, učiteljem pa ne 

prezahtevno. Predstavila bom pomen pozornosti in motivacije za 

delo. S prikazom v primeru dobre prakse boste spoznali, kako lahko 

učenci teoretično znanje o notnih vrednostih uporabijo pri ritmičnem 

izvajanju ob poslušanju skladbe. Na tak način osmislijo svoje znanje 

o notah. Učenci so aktivno vključeni in so del skupine. Ob poslušanju 

skladbe so aktivni z igranjem na lastne in Orffove instrumente. Pri 

delu razvijajo pozornost, saj morajo biti zelo pozorni, da zaznajo del 

skladbe, pri katerem so na vrsti za igranje. Hkrati pa morajo 

spremljati z ustreznim ritmom. S takim delom odlično razvijamo 

različne vrste pozornosti. Vaje so različne, zato so učenci motivirani 

daljši čas. Tako lahko dosežemo cilje, ki smo si jih zadali. Učenci dobro 

utrdijo ritmično izvajanje in razvijajo pozornost. Gre za popestritev 

pouka glasbe z novimi elementi dela.  

 

Pozornost in koncentracija 

Človek ne more hkrati zaznavati vseh stvari, ki ga obdajajo. Zato se 

omeji le na nekatere. Te postanejo v zavesti jasnejše, medtem ko 

druge »potemnijo«. Pozornost na nekaj onemogoča drugemu 

gradivu, da bi prišlo v zavest (Musek in Pečjak, 2001, str. 124). 

Pozornost je sposobnost osredotočanja in učinkovitega obdelovanja 

ustreznih informacij. Koncentracija je sposobnost, da določeni stvari 

namenimo pozornost, kljub temu da se okrog nas dogaja še veliko 

drugih stvari. To pomeni, da našo pozornost nadzorujemo. 

Koncentracija je pridobljena sposobnost in se je moramo naučiti 

(Šimnic, 2022). Stevens in Bavelier selektivno pozornost razlagata kot 

proces, ki posamezniku omogoča, da se osredotoči na izbran dražljaj, 

ki ga nato procesira naprej, medtem ko avtomatično utiša 

nepomembne informacije. Selektivna pozornost filtrira dražljaje 

glede na pomembnost tudi pri učnem procesu, kjer učenci odmislijo 

moteče in nepomembne dražljaje in se osredotočijo na pomembne 

dražljaje. Pozornost se pri učencih razvija postopoma. Proti koncu 

osnovne šole postane bolj zavestna, načrtovana in prilagodljiva, v 

času mladostništva pa vedno bolj osredotočena (Brecelj, 2021, str. 

15). 

 

 Obseg pozornosti 

Količini dejavnikov, ki jih posameznik lahko jasno zaznava, pravimo 

obseg pozornosti. Ta je omejen. Na smer, trajanje in celo obseg 

pozornosti vplivajo različni dejavniki, ki jih delimo na zunanje in 

notranje. K zunanjim spadajo intenzivnost dražljajev, velikost, 

trajanje, vrsta in spremembe dražljajev. Od notranjih dejavnikov so 

najpomembnejši posameznikovi motivi in interesi. Pozornost, ki je 

odvisna od notranjih dejavnikov, je trajnejša in učinkovitejša od 

pozornosti, ki jo povzročajo zgolj zunanji (Musek in Pečjak, 2001, str. 

125–126). 

 



588 
 

Učna motivacija 

»Motivacija je notranje stanje, ki vzgibava, usmerja in vzdržuje neko 

vedenje. Beseda izhaja iz latinske besede movere (italijansko 

motiavare) in pomeni gibanje. Motiv je zato spodbuda, razlog, nagib, 

gibalo, namen, vodilna misel nečesa.« (Jereb Pohlen v Željeznov 

Seničar, 2017, str. 17). Motivacija je pomembna za uspešno učenje, 

saj izzove energijo, čustva, spoznavne procese, daje nam moč za 

vztrajanje v dejavnosti in premagovanje ovir, usmerja 

posameznikovo delovanje in vpliva na višjo kvaliteto dosežkov 

(Hočevar v Željeznov Seničar, 2017, str. 20). »Je psihološki proces, pri 

katerem pride do povezave potrebe in cilja v motiv, ki človeka žene v 

določeno aktivnost, aktivira druge pomembne psihične procese (npr. 

pozornost, mišljenje, pomnjenje, čustva) ter jih usmeri v učenje. Pri 

pouku je motivacija ključna za učni proces. Samo motivirani učenci 

pričnejo z učenjem in pri njem vztrajajo do zaključka učnih nalog in 

ciljev« (Zaplotnik v Željeznov Seničar, 2017, str. 53). »Učna motivacija 

je skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji, obsega vse, kar 

da (od zunaj ali od znotraj) pobude za učenje, ga usmerja, mu določa 

intenzivnost, trajanje in kakovost.« Kognitivistična opredelitev 

motivacije posebej poudarja, da je to stanje spoznavnega in 

čustvenega vzburjenja, ki vodi do zavestne odločitve za ravnanje 

(učenje). Prava ustrezna motivacija lahko sproži obdobje vztrajnega 

intelektualnega in fizičnega napora, da bi dosegli zastavljene cilje. Pri 

razvijanju motivacije in interesa za delo je zelo pomembna tudi 

učiteljeva lastna angažiranost, da učencem predstavi svoj pozitivni 

odnos do neke konkretne teme, pri tem mora biti pristen in iskren. 

Učitelj lahko razvija notranjo motivacijo pri učencih tako, da v pouk 

vnaša elemente novosti, raznolikosti, presenečenja (Marentič 

Požarnik, 2021, str. 196, 206). 

 

Motivacija z dejavnostjo 

Učitelji v razredu poskušamo pritegniti učence z zanimivimi 

dejavnostmi. »Ko zna učitelj ustvariti takšno situacijo, da zbudi 

interes tudi pri tistih učencih, ki ga prvotno niso imeli, govorimo o 

situacijskih interesih. To je dragocena zmožnost, ki jo obvladajo  

nekateri učitelji intuativno, a se je je moč tudi naučiti. Interes zbujajo 

učne naloge in dejavnosti, ki so ravno prav nove in izzivalne, ravno 

prav zahtevne, ter učence miselno in čustveno aktivirajo. Situacijski 

interesi lahko postopoma vodijo do razvoja osebnih interesov« 

(Marentič Požarnik, 2021, str. 203). Psiholog Czikszentmihaliy  je za 

posebno dragoceno obliko notranje motivacije dejal, da se pri tem 

zgodi, da dejavnost človeka »potegne vase«, da izgubi občutek za čas, 

utrujenost, ustvarja brez težav, vse se nekako samo posreči. 

Koncentracija je pri tem zelo globoka (Marentič Požarnik, 2021, str. 

204). 

 

Primer dobre prakse 

Spodaj so navedene različne dejavnosti ob poslušanju skladbe. Pri 

teh dejavnostih lahko uresničimo naslednje cilje: 

Učenci: 
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− razvijajo koncentracijo in različne vrste pozornosti, 

− razvijajo osnovno orientacijo v notnem zapisu, 

− vzpostavljajo povezavo med pisno in zvočno podobo glasbe, 

− ritmično spremljajo skladbo po narisani notni risbi z lastnimi in 

Orffovimi instrumenti, 

− urijo se v različnih načinih igranja na glasbila, 

− pozorno poslušajo skladbo, 

− prepoznajo ponavljajoče dele v skladbi, 

− utrjujejo snov o notnih vrednostih, 

− sodelujejo pri skupni izvedbi. 

 

Dejavnosti ob poslušanju skladbe 

1. Učencem predvajamo skladbo Georgesa Bizeta: Carmen – Suita 

št. 1 – Overture. Učenci jo samo poslušajo. 

2. Učencem damo navodila, da naj ob ponovnem poslušanju 

skladbo ritmično spremljajo z lastnimi instrumenti po želji 

(ploskanje, udarjanje s stopali na tla, udarjanje z rokami po 

kolenih, tleskanje z jezikom, udarjanje s svinčnikom po mizi …). 

3. Izžrebamo nekaj učencev, ki bodo ob predvajanju skladbe, 

skladbo lahko spremljali po svoji želji s palčkami, tamburinom, 

triangli, po želji še s kakšnimi drugimi instrumenti. Lahko se 

postavijo skupaj kot mali orkester. Vsi ostali učenci iz razreda pa 

spremljajo skladbo z lastnimi instrumenti. 

4. Vsi učenci spremljajo skladbo z lastnimi instrumenti po notni 

risbi, ki jo učitelj nariše na tablo ali predvaja s projektorjem na 

tablo ves čas poslušanja (Slika 1). Na sliki so spodaj vidni tudi 

posamezni deli, ki sestavljajo skladbo. Skladba se začne z delom 

A, ki se nato še enkrat ponovi. V tem delu ob poslušanju skladbe 

vsi učenci hkrati ritmično ploskajo v ritmu, ki je označen na risbi. 

Nato se začne nov del skladbe. To je del B. Tu učenci vsi hkrati 

tleskajo z jezikom ob nebo po narisanem ritmu. V skladbi sledi 

ponovno del A, ki se ponovi. Pred delom C je vmes nekaj taktov, 

ki so kot nekakšen uvod v ta del (označeno z X). Učenci pri tem 

samo počakajo, da zaslišijo del C. Pri delu C učenci ritmično 

žvižgajo. Preden se del C ponovi, je vmes še nekaj taktov glasbe 

(označeno z Y). Učenci počakajo in poslušajo, kdaj bodo ponovno 

slišali del C. Učenci lahko opazijo, da se skladba začne in konča z 

delom A in da se ta del največkrat ponovi.  
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Učenci spremljajo isto skladbo ob hkratnem poslušanju po notni sliki 

z Orffovimi instrumenti. Učitelj projicira novo risbo spremljav (Slika 

2). Učence razdelimo na 3 skupine. Učenci pri tej vaji spremljajo samo 

ob  svojem delu skladbe. Prva skupina učencev spremlja samo pri 

delu A, in sicer z instrumentom, ki je za to določen. Druga skupina 

samo pri delu B. Tretja samo pri C delu. Pri C delu učenci samo 

podrsajo s palčko po metalofonih. To vajo lahko izvedemo trikrat. Pri 

tem si učenci instrumente zamenjajo. Učitelj lahko učence povabi, da 

pokažejo, kako bi še lahko spremljali ob kakšnem delu. 

 

 
Delo lahko nadaljujemo in snov utrjujemo s poslušanjem skladbe 

Dmitrija Šostakoviča: Valček št. 2 iz »Jazz suite«. Pri tem uporabljamo 

spremljave v tridobnem ritmu (slika št. 3). Tako učenci pridobivajo in 

razvijajo občutek tudi za tridobni ritem.  

 

 
Slika 3: Risba spremljav in sestave skladbe (valček) 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Pri izvedbi zgornjih dejavnosti sem opazila, da poleg tega, da učenci 

dobro utrjujejo znanje o  notnih vrednostih in igranju ritma po 

notnem zapisu, tudi bolj natančno poslušajo skladbe, ki jih 

poslušamo pri našem nadaljnjem delu pri pouku glasbe. Opazijo, da 

skladatelj običajno skladbo napiše tako, da se nekateri deli 

ponavljajo. Pri poslušanju so pozorni na dele, ki se ponavljajo. Slišijo, 

da glasbeniki igrajo nekatere dele tiše ali glasneje. Učenci največkrat 

povedo, da so takšne ure glasbe zelo zabavne. Kot učiteljica pri takem 
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delu lahko opazim iskrice zadovoljstva v očeh otrok. Dejavnosti so jim 

v izziv, saj so ravno prav zahtevne, da se morajo malo potruditi. 

Večina učencev  želi in zmore biti pozorna kar na več elementov 

hkrati. Včasih se zgodi, da učenci pri prvem poslušanju težko 

prepoznajo, kdaj se začne naslednji del. Takrat je seveda potreben 

učiteljev namig. Ugotovila sem, da so motivacija, aktivnost učencev 

in pozornost med seboj zelo pomembno povezani elementi, ki 

pripeljejo do kvalitetnega dela in učenja. Pri takšnem delu so na 

koncu zadovoljni učenci in učitelj. 
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Povzetek  

 

Ta študija predstavlja rezultate enoletnega projekta študentov magistrskega študijskega programa »Usposabljanje za vzgojitelja 

predšolskih otrok«. Ta projekt se osredotoča predvsem na analizo in razmislek o delu s stripi. Stripi predstavljajo sodobno pedagoško 

strategijo, ki se vse bolj uveljavlja tudi pri pouku naravoslovja. Uporablja se pri raziskovalno usmerjenem poučevanju, ki razvija 

psihodidaktični koncept poučevanja. V tej študiji so predstavljeni t.i. konceptualni stripi, ki nepismenim predšolskim otrokom pomagajo 

razumeti določene naravne pojave. Študija vključuje tudi opažanja v zvezi s spremembami v dojemanju otrok in didaktično opredelitev 

možnih metod.  

© 2017, avtorji. Objavil: Elsevier Ltd. To je članek z odprtim dostopom v okviru licence CC BY-NC-ND. 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 

Za medsebojni strokovni pregled je odgovoren organizacijski odbor EDUHEM 2016. 

Ključne besede: psihodidaktika, konceptualni stripi, poučevanje naravoslovja, raziskovalno usmerjeno poučevanje.  

 

 

1. Teoretično ozadje 

 

Konceptualni stripi izhajajo iz številnih raziskovalnih študij, ki se osredotočajo na 

ugotavljanje stanja alternativnih pojmovanj učencev na različnih naravoslovnih področjih, pa 

tudi iz razmeroma omejenih raziskav, katerih cilj je uporaba risanih podob pri pouku 

naravoslovja. Glede na izkušnje, uporaba konceptualnih stripov v šolski praksi spodbuja 

spremembe v učiteljevih učnih pristopih in podpira konstruktivistični pristop k učenju.  

http://www.sciencedirect.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
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Raziskave, ki temeljijo na izkušnjah s pozitivnim vplivom stripov na učenje in motivacijo 

otrok, se še vedno osredotočajo predvsem na področje branja ali na podporo zgodnjemu 

opismenjevanju predšolskih otrok. Intenzivne razprave o prednostih (a hkrati tudi o slabostih, 

kot je tveganje, da bi se pri učenju zadržali le na poenostavljenih besedilih) stripov v ZDA 

potekajo že od štiridesetih let prejšnjega stoletja (zlasti študija Sonesa ter in Yanga, 2003).  

Pravzaprav lahko rečemo, da zanimanje otrok za stripe podpira njihovo zanimanje za branje 

in ustvarjalno delo z besedilom.   

 

 
           * Dopisni avtor. Naslov elektronske pošte: hnavratilova@fhs.utb.cz 

 

1877-0428 © 2017, avtorji. Objavil: Elsevier Ltd. To je članek z odprtim dostopom v okviru licence CC BY-NC-ND  
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 

Za medsebojni strokovni pregled je odgovoren organizacijski odbor EDUHEM 2016. 
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Stripi imajo moč vrniti sodobno generacijo otrok k branju. Primer iz našega izobraževalnega 

okolja lahko predstavlja projekt, ki temelji na prenosu Čeških narodnih pravljic v stripovske 

knjige - na ta način bodo pravljice otrokom postale bolj dostopne (Národní pohádky v 

komiksech, 2012). Kot navaja Wilson (2013, stran 64): Zakaj v šoli učim o stripih? Ne morem 

si zamisliti upravičenega in z raziskavami podprtega razloga, zakaj tega ne bi storil. Uporaba 

stripov za razvoj bralne pismenosti in s tem povezane raziskovalne študije ne zastajajo pri 

ugotovitvi, da gre za učinkovito strategijo poučevanja.  

Od razprav, ki se nanašajo na uporabo stripov v izobraževalnem procesu za razvoj branja, se 

bomo v nadaljevanju osredotočali predvsem na otrokov potencial za ustvarjanje stripovske 

kompozicije za namen razvoja multimodalne pismenosti. Če učence prosimo, da stripe 

ustvarjajo in berejo, lahko spodbudimo procese izmišljanja, reševanja težav ter oblikovanja in 

popravljanja, kar ne nazadnje lahko bistveno vpliva na njihov odnos do pismenosti in 

sposobnost uporabe različnih vrst pismenosti. (Comer, 2015). 

Poleg iskanja potenciala stripov za multimodalno pismenost, se pedagoška razprava 

osredotoča na številne spodbude, ki motivirajo ne le otroke, temveč tudi njihove 

učitelje/vzgojitelje. Stripi postajajo zanimiva strategija poučevanja pri pouku naravoslovja. 

Namen te študije je opozoriti na manj tradicionalno uporabo stripov za razvoj naravoslovne 

pismenosti v zgodnjem otroštvu, ko otroci navadno še ne sodelujejo pri ustvarjanju stripov, 

so pa ti del vzgojiteljeve didaktične strategije pri obravnavi naravoslovnih tematik. 

Razpoložljive študije o povezavi med poučevanjem naravoslovja in stripi obravnavajo 

izobraževanje na višjih stopnjah osnovnošolskega izobraževanja. Primer takšnega pristopa je 

lahko pilotna študija za projekt »Uporaba spletnih stripov v izobraževalnem procesu« (2008). 

Učenci (5. razred) se o stripih pogovarjajo v skupinah, uvod pa predhodno pripravi učitelj. 

Njihova naloga je dopolniti zgodbo, v kateri »glavno vlogo« igrajo fosilni sledovi, ki jih 

učenci opazujejo korak za korakom. Naslednji cilj je razvijanje spretnosti učencev, ki so 

potrebne za opazovanje in interpretacijo pri pouku naravoslovja. Razpravo učencev o vlogi 

teh metod podpirajo vprašanja, ki jih zastavljajo risani liki, pripravljeni v učiteljevi različici 

izobraževalnih stripov.  

Stripi pogosto vključujejo timsko delo pri njihovi realizaciji na nižjih in višjih stopnjah 

izobraževanja, kot tudi pri reševanju določenega problemsko zasnovanega skupinskega dela 

v predšolskem izobraževanju, ko spodbujajo razpravo med učiteljem in učenci. Dialog, ki 

temelji na raziskovanju tematike, predstavljene v stripu, ne poteka zgolj z besedami, temveč 

tudi z zvoki ali ponavljajočimi se simboli. Kljub temu poenostavitev tematike na številne slike 

in kratko besedilo ali simbole ne pomeni zmanjšanega razumevanja naravnih pojavov. 

Nasprotno, otrok ima s tem možnost, da najprej individualno in nato v razpravi z drugimi 

otroci, doživi trenutni problem s postopnim odkrivanjem podob, ki jih otroci zaznavajo in 

dopolnjujejo s svojimi lastnimi zamislimi. 
 

2. Kako lahko stripe uporabljamo pri delu v vrtcu? 

 

   Delo s stripi ni pogosta didaktična strategija v vrtcih. Tovrstno delo s seboj prinaša težave, 

pa četudi se izvaja šele v osnovnih šolah. Prav zato se zdi, da je uporaba stripov v vrtcih še 

bolj zapletena. Vendar pa temu ni tako. V sodobnem in mnogokrat hektičnem svetu ima slika 

svoj pomen in informacijsko vrednost. Tudi v vrtcih stripi predstavljajo idealno orodje za 

podporo pri ustvarjanju programskega okolja.  
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   Delo s stripi se uvršča med strategije, na katere se mora vzgojitelj temeljito pripraviti. 

Vsekakor ne gre za strategijo, ki bi spadala med bolj površinske dejavnosti. 

   Stripi namreč zahtevajo kompleksno pripravljalno fazo, v kateri mora vzgojitelj dobro 

premisliti o temi, ki jo bo predal otrokom. Pomemben del naslednje priprave je tehnična 

obdelava stripov. Podoba stripa je namreč vedno integrirana v konkretno zgodbo. Slednja 

običajno zadeva nekaj likov, ki razpravljajo o določeni situaciji ali pojavu. Zelo koristno je, 

če stripi govorijo o realni situaciji, ki izzove, predlaga rešitve in spodbuja otroke k lastnemu 

razmišljanju o dani situaciji. Risba stripa mora izzivati in voditi skupino otrok k razmisleku 

in razpravi.  

Če je risba stripa umeščena v fantazijsko ali nadnaravno zgodbo, ta ni učinkovita. Otroci bi 

si tako namreč ustvarili nerealno predstavo o danih pojavih, takšno popačenje naravnih 

procesov pa vpliva na napačen pogled otroka na svet okoli njega. Prav zato pravljic ne bi smeli 

uporabljati v stripih, čeprav njihovo bistvo temelji na zmagi dobrega nad zlom. Vendar pa 

pravljica ne izhaja iz resničnega opisa situacij in zato ne velja za primerno strategijo razlage 

oz. pojasnjevanja naravnih pojavov otrokom. Sedanja generacija otrok je drugačna od tiste 

pred desetimi ali dvajsetimi leti. Spreminja se celo njihovo dojemanje pravljic.  

  Sodeč po zadnjih britanskih raziskavah o otroštvu, uporaba pravljic pri delu z otroki odraža 

poskus odraslih, da bi idealizirali otroški svet, vendar to vsekakor ni pravi pristop (glej Kehily, 

2002 ali Hunt, 2009). 
 

Konceptualni naravoslovni stripi morajo imeti naslednje značilnosti: 
- vizualni prikaz naravoslovnih idej, 

- kar se da malo besedila v obliki dialoga, 

- enakopravno predstavitev alternativnih pogledov na situacijo in znanstveno sprejemljivo perspektivo, 

- naravoslovne ideje so uporabljene v vsakdanjih situacijah, ki temeljijo na pristnih izkušnjah prejemnikov, 

- ni nujno, da vsebujejo le en znanstveno pravilen odgovor - pogosto so odvisni od opredelitve spremenljivk. 

 

3. Možni metodološki pristopi 

 

Vzgojiteljem je delo s stripi večinoma neznano. V čeških predšolskih ustanovah bi namreč 

zaman iskali vzgojitelje, ki redno uporabljajo to izobraževalno strategijo. To je bil tudi eden 

od razlogov za izvedbo raziskave, usmerjene v možnosti uporabe stripa v procesu 

naravoslovnega izobraževanja v vrtcih v šolskem letu 2015/16. V raziskavi je sodelovalo 18 

študentov magistrskega študijskega programa »Predšolska pedagogika«. Vsi udeleženci so 

delali v vrtcih, vendar nihče izmed njih ni imel izkušenj z delom s stripi. Tudi iz tega vidika 

je bilo po intenzivnih pripravah in preverjanju zanimivo spremljati njihov napredek, 

preobrazbo in samorefleksivne ugotovitve. Osnovne raziskovalne metode so predstavljali 

dnevniki refleksije in opazovanje dela študentov z otroki.  
 

3.1. Kako naj izberemo in obvladujemo stripovske tematike? 

 

Za udeležence raziskave se je kot izjemno zahteven del izkazal že sam proces priprave 

tematike. Potrebovali so namreč dolgo časa, da so našli pojav, ki bi ga lahko predstavili v 

obliki stripa. Na vprašanje, zakaj jim je bilo to tako težko so odgovorili, da si ne morejo jasno 

predstavljati obravnavo tematike. Ta skrb je seveda razumljiva, ker se še nikoli prej pri svojem 

delu niso srečali s stripi, obenem pa je to, kot so dejali, tudi razlog, zaradi katerega »se ne bi 

odločili za strip, saj iščejo učne strategije, ki niso po nepotrebnem težavne za domačo 



588 
 

pripravo.« Kljub navedenemu so udeleženci na koncu uspeli oblikovati zanimive tematike v 

obliki različnih vprašanj. Na primer: Zakaj kopriva peče, zakaj sonce sije, zakaj se kače levijo 

itd. 

Označevanje cilja, ki ga je treba doseči pri otrocih, je spadalo med druge ugotovljene 

probleme. Iskali so naravne pojave, ki bi jih »znali pravilno in metodično razložiti na primeren 

način.« Ta učinek lahko pripišemo dejstvu, da se študenti ne čutijo dovolj razgledano, kljub 

temu, da so vsi opravili ustrezne priprave in se udeležili nekaj tečajev, usmerjenih v praktično 

naravnane dejavnosti v naravoslovnem izobraževanju. 

Potrebno je poudariti, da se je lastna ustvarjalnost udeležencev v celoti odrazila pri 

oblikovanju stripov. Če povemo z drugimi besedami, ko so našli temo in ugotovili, kaj si 

želijo doseči, jim delo pri vizualni obdelavi stripov ni delalo preglavic. Težav niso imeli niti 

z zasnovo zgodbe, ki je nujen del vsakega stripa. Kot primer predstavljamo zgodbo stripa o: 

Zakaj ima jelen rogovje? 
 

3.2 Odraz dejavnosti študentov med delom na stripu 

 

Avtorica se je odločila za delo v skupinah po šest otrok. Delo je potekalo tako, da so najprej 

skupaj z otroci prebrali zgodbo stripa. Z izrazom »branje«, mislimo na to, da so otroci sledili 

stripovski zgodbi tako, da so gledali sličice. Avtorica stripovske zgodbe je nato v svojem 

razmišljanju zapisala naslednje: 
Med našim skupnim delom so otroci povsem spontano pokazali na pojave, ki jih poznajo. Takoj po branju so 
začeli pripovedovati o tem, da so videli jelena na travniku itd. Vsi otroci namreč prihajajo iz vasi, ki je obdana 

z gozdovi in travniki, zato tam ni težko videti srnjadi. Pustila sem jih govoriti o njihovih doživetjih, vendar 

sem jih hkrati opomnila, da so najverjetneje videli srnjaka, ki ima mnogo manjše rogovje (pokazala sem jim 

ga v reviji Small Hunting), saj je jelena v naši regiji zelo redko mogoče videti. Ena izmed deklic je pripomnila, 

da pozna to revijo in da je tudi njen oče lovec. Po kratkem pogovoru sem otroke vprašala o vsebini zgodbe. 

Ena izmed predšolskih učenk je v nekaj stavkih ponovila zgodbo, pri čemer si je pomagala tako, da je kazala 

na slike stripa. Moje naslednje vprašanje je bilo, če vedo, čemu služi rogovje. Odgovori so bili, da gre za 

trofejo, katere mesto je na steni. »In zakaj jih potrebuje jelen?« »Ker se je z njimi boril. To je njegovo orožje. 

In z njim je porazil drugega jelena.«  
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»In kaj je s tem pridobil?« »Zmagal je in lahko je ostal v gozdu, poraženi jelen pa je moral oditi ...« Strip sem 

pustila na mizi, da so si ga lahko ogledali skupaj z revijo za otroke »Small Hunter«, v kateri lahko najdemo 

številne slike gozdnih živali. Tematika izbranih stripov je bila otrokom znana in tudi razumljiva.  Zadevala je 

resnično življenjsko situacijo in sodeč po pozornosti otrok med našim branjem lahko potrdim, da je bila tudi 

precej zanimiva. (Š) 

 

Slika 1 Ilustracija stripa na omenjeno tematiko: Zakaj ima jelen rogovje? 

 

Delo v skupinah je bila ustrezna izobraževalna oblika. Otroci so že imeli nekaj izkušenj, ki 

so jih lahko vnesli v pogovor. Na ta način je prišlo do sodelovanja in procesa učenja drug od 

drugega, otroci pa so pogovor razvijali povsem naravno. Tako stripi niso le učni pripomoček 

za posredovanje ciljnega znanja (v tem primeru pomena jelenovega rogovja), temveč tudi 

dobra motivacija za druge aktivnosti in raziskovanje narave. Glede na to, da liki niso bili 

narisani v gibanju, so vzniknile številne ideje. Otroci so se po branju stripov začeli spontano 

odzivati in pripovedovati o tem, kar jim je govorila njihova mama, ko so se zaradi 

pomanjkanja spanja prebudili nejevoljni itd.   
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Večina otrok je govorila o svojih izkušnjah in tako so sami dejansko povzeli celotno vsebino 

zgodbe. Ne koncu avtorica še doda: 
Uporaba stripov se je izkazala za zelo uspešno, delo z njimi ni bilo zahtevno, otrokom pa so bili všeč.  Otroci 

bi po branju stripa znali povedati njegovo zgodbo po svojih besedah. Zelo pomemben je tudi način, kako je 

strip narisan. 

 

Avtorica je izpostavila tudi zanimiv vidik primerjave med t.i. običajnim in konceptualnim 

stripom. Pojasnjuje:  
V tem stripu ni toliko besedila, kot v primeru literarnih stripov. Klasični stripi pogosto vključujejo medmete, 

besedilo pa ni tako pomembno in opisno. Zato klasični stripi običajno nimajo izobraževalne komponente.  

Prav nasprotno pa je bil izobraževalni učinek v konceptualnih stripih zelo jasen. 

Uporaba stripov v vrtčevskih pogojih je odvisna od vzgojiteljevega prepričanja o 

učinkovitosti tega orodja. Nihče izmed študentov, s katerim smo delali, sprva ni bil navdušen 

nad stripi, a sčasoma so začeli ceniti vrednost dela z njimi. 
V vrtcih obstaja veliko različnih dejavnosti, ki lahko nadomestijo stripe ali ki so primernejše za razlago 

določenih problemov, zato morda stripi ne bodo naleteli na veliko odobravanja. Vendar pa bi stripi, ki se 

osredotočajo na ta vprašanja, lahko postali priljubljeni pri vzgojiteljih, saj te informacije posredujejo 

otrokom, celoten strip pa lahko služi kot informativno gradivo. (G) 

 
Stripi so bili uporabljeni pri izobraževalnih dejavnostih med tednom, ko je moja sodelavka v prvem tednu 

dvotedenskega sklopa obravnavala gozdne in travniške živali, v drugem tednu pa se je osredotočila na 

življenje živali v rekah in ribnikih. Pogovarjali so se o življenju rib v vodi, nekaj izmed njih so tudi poimenovali, 

in o drugih vodnih živalih oziroma živalih, ki živijo v bližini rečnih bregov. Med prostočasnimi popoldanskimi 

dejavnostmi smo tako v majhnih skupinah, v katerih je bilo od 4 do največ 7 otrok, prebirali stripovsko 

zgodbo. Otroci so si na izbrano temo ves teden lahko sami izbirali stripe, ki so ležali na eni izmed miz, skupaj 

z nekaterimi drugimi knjigami. Stripi so pritegnili pozornost otrok in mojo sodelavko so prosili, naj jim jih 

prebere. Ker sem bila med branjem prisotna v razredu, sem lahko opazovala odziv otrok. (F) 

 

Zanimivo je bilo preučevati strategije študentov pri delu s stripi. Nekateri udeleženci so se 

odločili, da bodo sami predstavili stripovsko zgodbo in nato posredovali vsebovane 

informacije, medtem ko so drugi študentje dali stripe na voljo otrokom in nato čakali na 

njihova vprašanja. Zlasti zaradi alternativne izbire (ponujenih stripov), so si otroci začeli 

izmišljati različne nove konce zgodbe, ustvarjali so nove zgodbe in iskali odgovore na 

vprašanja, začrtana v stripih. Tu je primer študenta, ki je pripravil stripe na zadevno temo: 

Zakaj si moramo umivati zobe? 

Avtor tega stripa opisuje: 
Fantek je prihitel do mene in ni skrival svojega začudenja. Nemudoma me je pogledal. Na podlagi začetne 

bralne pismenosti je imel znanje o tem, da besedilo (pa tudi zgodbo) beremo od leve proti desni. Prebral mi 

je celo številke pod slikami. Brez da bi ga prosil za njegovo mnenje, je začel ponovno pripovedovati zgodbo z 

njegovega zornega kota. (V) 

 

Delo s konceptualnimi stripi je sprejeto kot pozitivno, saj zagotavlja povratne informacije 

tudi s strani otrok, ki običajno niso pripravljeni izraziti svojih mnenj in idej. Tovrstno delo bi 

moralo biti zanimivo tudi za vzgojitelje, saj jim stripi lahko pomagajo pri diagnostičnem 

procesu z otroki. 

Naravoslovno izobraževanje v vrtcu je namreč povezano z iskanjem novih možnosti za t.i. 

formativno diagnostiko. Zanjo je značilna določena mera spontanosti in hitrega ovrednotenja 
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otrokovih aktivnosti v različnih situacijah. Vendar pa vzgojitelji v praksi običajno izražajo 

težave v mikrodiagnostičnih pristopih, torej pri hitrem odzivanju na pobude otrok ali na 

situacije, ki se pojavljajo med naravoslovnim izobraževanjem. Naravoslovno izobraževanje 

bi moralo biti v resnici osredotočeno predvsem na aktivno gradnjo znanja, na kultiviranje uma 

in sposobnost otrok, da argumentirajo ugotovljene in preverjene hipoteze. 
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Slika 2: Ilustracija 

stripa na 

omenjeno 

tematiko: Zakaj si 

moramo umivati 

zobe? 
 

4. Zaključek  
 

V procesu naravoslovnega 

izobraževanja je pomembno, da se 

otroci naučijo razvijati svoje 

razmišljanje, da se naučijo 

argumentirati, aktivno sklepati in 

ustvarjati koncepte. Na podlagi 

lastnih izkušenj, ki so pomemben 

del naravoslovnega odkrivanja že 

od otrokovega rojstva dalje, naj bi 

se otrok naučil razvijati znanje 

skozi raziskovanje, preverjanje in 

nenehno iskanje naravoslovnih 

domnev in argumentov. Pri tem so 

mu lahko v veliko pomoč stripi. 

Kljub temu ima v tem procesu 

pomembno vlogo tudi vzgojitelj. 

Od vzgojitelja se pričakuje, da: 
- se zaveda možnih načinov razvoja 

koncepta na obravnavanem 

področju; 

- je usposobljen za oblikovanje nalog, 
ki spodbujajo in podpirajo 
izobraževalni proces; 

- zaupa vase glede osebnega 

razumevanja teme in je sposoben sprejeti 

različna mnenja in se nanje odzvati; 

- je usposobljen za organiziranje in 

vodenje skupine otrok na način, ki podpira 

konceptualno učenje. 
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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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